Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 18. novembra 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Mulinka – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2230 h

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

***

Otvorenie
Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
Správa o činnosti komisie finančnej
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu
Schválenie VZN č. 6/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Schválenie VZN č. 7/2010 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011
Schválenie VZN č. 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území
Obce Valaská Belá
Schválenie rozpočtu na rok 2011
Rôzne a diskusia
Uznesenie, záver

***
1.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Mulinka
Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta obce privítal
poslancov obecného zastupiteľstva, oboznámil ich s programom, ktorí poslanci
jednomyseľne schválili bez pripomienok.

Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Evu Belákovú a Annu Mokrišovú.
Do návrhovej komisie predsedajúci určil Tomáša Púryho a Tomáša Sýkoru.
Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
2. Správa o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ – predložil starosta obce.
Uznesením číslo 55/2010, ktoré sa konalo 23. 9. 2010 bola odložená žiadosť
o pridelenie finančnej dotácie pre žiakov Súkromnej základnej školy – Karolína
Pavelková, Valaská Belá – požiadavka bola zapracovaná do návrhu rozpočtu
na rok 2011.
Uznesením číslo 56/2010 zo dňa 21. 10. 2010 bola odložená správa komisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia. Správu prečítal predseda tejto komisie
Ing. Pavol Jurkovič. Správu doplnil aj ústne, upozornil na mimoriadne zlý stav
rozostavanej stavby na námestí obce. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice,
poslanci ju vzali na vedomie.
Uznesením č. 56/2010 z 21. 10. 2010 bola odložená žiadosť o poskytnutie priestorov
pre Občianske združenie MC TRPASLÍKOVO, Valaská Belá. Starosta obce
oboznámil poslancov, že je pripravená, omaľovaná miestnosť na zdravotnom stredisku
(miestnosť po RZP). Poslanci navrhli poskytnúť tieto priestory do prenájmu na dobu
neurčitú s dvojmesačnou výpovednou lehotou v cene nájmu 1 € na mesiac s tým, že
budú raz za pol roka predkladať správu o činnosti občianskeho združenia.
Do schvaľovania rozpočtu obce boli odložené žiadosti o poskytnutie dotácií
občianskym združeniam OZ MC TRPASLÍKOVO, OZ – RZ Val. Belá a SZZP vo
Val. Belej. Uvedené žiadosti sú zapracované v rozpočte obce na rok 2011. Hlavný
kontrolór upozornil, že je potrebné dodržiavať VZN o poskytovaní dotácií.
Ďalej bolo uznesením číslo 56/2010 zo dňa 21. 10. 2010 odložené schválenie VZN
č. 4/2010 o poskytovaní návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných
výpomocí z rozpočtu obce Valaská Belá z dôvodu dopracovania. K návrhu VZN sa
vyjadril hlavný kontrolór obce, uviedol, že podľa jeho názoru nie je ani tento návrh
VZN spracovaný správne, je v rozpore so zákonom číslo 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a doplnkov a neodporúča toto VZN prijať.
Poslanci o schválení VZN hlasovali, za bolo 0 poslancov, proti hlasovali 7 a dvaja sa
zdržali hlasovania (Ing. Pavol Jurkovič a Marian Híreš).
Uznesením číslo 56/2010 z 21. 10. 2010 bolo uložené ekonomickému oddeleniu
Obecného úradu vo Valaskej Belej a zodpovedným zamestnancom znížiť rozpočtové
výdavky rozpočtu obce vo výške 15 %. Starosta obce predložil poslancom predbežnú
analýzu rozpočtových výdavkov obce k 31. 10. 2010 po zohľadnení znížených
rozpočtovaných výdavkov a prognózu vývoja do konca roka 2010. K predbežnej
analýze prebehla k jednotlivým položkám rozprava medzi poslancami, starostom obce
a hlavným kontrolórom. Po rozprave poslanci predbežnú analýzu vzali na vedomie.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
– na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila Ing. Martina Furková – štatutárna
zástupkyňa Občianskeho združenia Materského centra Trpaslíkovo, Valaská
Belá 242. K žiadostiam sa vyjadrila v bode 2 tohto programu. Ďalej sa na zasadnutí
zúčastnila pani Anna Nemčeková, ktorá nemala žiadne pripomienky.
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4. Správa o činnosti komisie finančnej – správu prečítal predseda komisie Marian
Híreš, poslanci ju vzali na vedomie bez pripomienok.
5. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – správu prečítal
predseda komisie Tomáš Púry, poslanci ju vzali na vedomie bez pripomienok.
6. Schválenie VZN č. 6/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie. VZN bolo jednomyseľne schválené.
7. Schválenie VZN č. 7/2010 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011 –
návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie. VZN bolo
jednomyseľne schválené.
8. Schválenie VZN č. 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na
území Obce Valaská Belá – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie. Návrh VZN pripomienkovali poslanci Mgr. Bibiana
Pružincová, Ing. Pavol Jurkovič. Poslanec Ing. Pavol Jurkovič uviedol, že v budúcnosti
je potrebné predložiť podrobnú analýzu – východiskové údaje, z ktorých by bolo
zrejmé určiť správnu výšku dotácií. Poslanci navrhli zmeniť výšku dotácie na mzdy
a prevádzku ŠJ ZŠ z pôvodných 200 € na 1 žiaka na rok na 150 € na jedného žiaka.
6 poslancov hlasovalo za a 2 proti (Ing. Pavol Jurkovič a Pružincová, zdržala sa
hlasovania 1 poslankyňa (Marta Furková). Ďalej poslanci hlasovali za zníženie pre ZUŠ
zo 110 € na jedného žiaka na rok na 60 € na jedného žiaka. Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa
zdržal hlasovania (Ing. Pavol Jukovič). Poslanci VZN so zapracovanými zmenami
schválili. 8 poslanci hlasovali za prijatie VZN, 1 poslanec hlasoval proti (Ing. Pavol
Jurkovič).
9. Schválenie rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2011 – písomný výstup bol zaslaný
všetkým poslancom OZ. Starosta obce oboznámil poslancov o programovom
rozpočte. Návrh rozpočtu pripomienkoval Ing. Pavol Jurkovič, upozornil, že mu chýba
v návrhu rozpočtu odstupné pre starostu obce v prípade nezvolenia v komunálnych
voľbách. Návrh rozpočtu obce pripomienkoval aj hlavný kontrolór obce, uviedol, že
textová časť programového rozpočtu je nedostatočná, požadoval, aby rozpočet bol
predkladaný v štruktúre ako predchádzajúce roky, čiže v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Ing. Pavol Jurkovič navrhol znížiť v rozpočte obce výdavky na komunálny odpad,
navrhol aby výdavky na komunálny odpad neboli vyššie ako dvojnásobok príjmov.
Navrhol upraviť výdavkovú časť – Program 5 odpadové hospodárstvo na 72 000 € návrh poslanci jednomyseľne schválili. V súlade so schváleným VZN č. 8/2010
poslanci znížili rozpočtové výdavky podporgram 8.3 – Stravovanie v ŠJ ZS zo sumy
31 200 € na 23 400 €, podprogram 8.5 – položka ZUŠ súkromná – zníženie
rozpočtovaných výdavkov z 9 680 € na 5 280 € (celkovo podporgram 8.5 zníženie
z 26 540 € na 22 440 €). Poslanci po úpravách rozpočet obce na rok 2011
jednomyseľne schválili. K rozpočtu obce uviedol svoje stanovisko hlavný kontrolór,
ktoré poslanci vzali na vedomie.
Programový rozpočet na rok 2012 – 2013 poslanci vzali na vedomie.
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10. Rôzne a diskusia:
10.1. Materská škola Valaská Belá – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – poslanci
jednomyseľne schválili.
10.2.Plán zimnej údržby v obci Valaská Belá na obdobie 2010/2011 – predložil starosta
obce. Poslanci predložený plán jednomyseľne schválili.
10.3.Starosta obce informoval poslancov o súťaži ZlatýErb.sk 2010, ktorej sa zúčastnila aj
naša obec. V kategórii o najlepšiu webovú stránku obcí obec Valaská Belá sa
umiestnila na 3. mieste. Poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
10.4.Služobné cesty starostu obce – predložil starosta obce v písomnej forme, poslanci
správu vzali na vedomie.
10.5.Odmeny komisiám – Ing. Pavol Jurkovič navrhol krátiť 15 % položku na odmeny,
za hlasovalo 8, proti 2 (Mgr. Bibiana Pružincová, Marta Furková). Predseda komisie
pre ochranu verejného záujmu sa vzdal odmeny pre uvedenú komisiu. Vyplatenie
odmien poslanci jednomyseľne schválili. Odmeny budú vyplatené piatim komisiám
obecného zastupiteľstva za ich činnosť v roku 2010 nasledovne:
· komisia finančná
286 €
· komisia sociálna a zdravotná 286 €
· komisia kultúry telovýchovy a športu 286 €
· komisia ochrany verejného poriadku 286 €
· komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
286 €
10.6.Ing. Pavol Jurkovič navrhol vyplatenie odmien starostovi obce, hlavnému
kontrolórovi a riaditeľke MKS. Poslanci o návrhu poslanca Ing. Jurkoviča hlasovali
a jednomyseľne schválili vyplatenie odmien starostovi obce vo výške 200 €, hlavnému
kontrolórovi obce vo výške 100 € a riaditeľke MKS vo výške 100 €.
10.7.Diskusia:
Ø poslanec Marian Híreš sa informoval o pracovnej dobe pracovníkov RZM
Ø poslankyňa Anna Mokrišová sa informovala čo bude v priestoroch bývalej reštaurácie
Belanka, o súdnom spore s Jednotou SD
Ø poslanec Ing. Pavol Jurkovič sa informoval o dlžných platbách Jany Januškovej
Ø poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
11. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.
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U Z N E S E N I E č. 57/2010

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 18. novembra 2010
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v platnom znení, Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A. b e r i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

na

vedomie:

Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Správa o činnosti komisie finančnej.
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2012:
Príjmy spolu:
996 240,- €
Výdavky spolu: 971 977,- €
Programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2013:
Príjmy spolu:
996 240,- €
Výdavky spolu: 971 977,- €
Informáciu starostu obce o výsledkoch súťaže ZlatýErb.sk 2010 a umiestnení sa obce
Valaská Belá na 3. mieste v kategórii „Najlepšia stránka obcí“.
Informáciu starostu obce o aktuálnom plnení na dani z príjmov územným
samosprávam v obci Valaská Belá.
Prehľad služobných ciest starostu obce.
Predbežnú analýzu rozpočtových výdavkov obce k 31. 10. 2010 po zohľadnení 15 %
zníženia rozpočtovaných výdavkov a prognózu výdavkov do konca roka 2010.
Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce na roky 2011 až 2013.

B. s c h v a ľ u j e :
1. Poskytnutie priestorov bývalej RZP v budove Zdravotného strediska pre účely
Občianskeho združenia MC Trpaslíkovo, Valaská Belá 242 za cenu nájmu 1 € mesačne.
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 6/2010 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 7/2010 o dani z nehnuteľností na
kalendárny rok 2011.
4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 8/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy
a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
5. Programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2011:
Príjmy spolu:
861 810,- €
Výdavky spolu:
839 810,- €
6. Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy vo Valaskej Belej za školský rok 2009/2010.
7. Plán zimnej údržby na obdobie 2010/2011.
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8. Vyplatenie odmien komisiám OZ za činnosť v roku 2010 nasledovne:
- komisia finančná
286 €
- komisia sociálna a zdravotná
286 €
- komisia kultúry telovýchovy a športu
286 €
- komisia ochrany verejného poriadku
286 €
- komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
286 €
9. Vyplatenie odmien starostovi obce vo výške 200 €, hlavnému kontrolórovi obce vo
výške 100 € a riaditeľke MKS vo výške 100 €.

C. zamieta :
1. Návrh VZN obce Valaská Belá č. 4/2010 o poskytovaní návratných finančných
výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce Valaská Belá.

D. u k l a d á :
1. Predsedom jednotlivých komisií OZ predložiť výšku odmien pre jednotlivých členov
komisií.
Zodpovední: predsedovia komisií OZ

Termín: do 30. 11. 2010

Vo Valaskej Belej dňa 25. 11. 2010
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Eva Beláková

a
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Anna Mokrišová

