Zápisnica

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 27. decembra 2010
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – novozvolený starosta obce
Ing. Jozef Mulinka – doterajší starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Anton Cigáň – predseda miestnej volebnej komisie
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000 h
***

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie, voľba ich predsedov
a členov komisií.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
11. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne schválenie zásad
odmeňovania poslancov.
13. Diskusia.
14. Záver.

***

1.

Otvorenie zasadnutia - 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Valaskej Belej otvoril a viedol doterajší 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.
Zaznela Hymna SR.
Doterajší starosta obce všetkých privítal, osobitne novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva, poblahoželal im k zvoleniu.
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, teda z celkového počtu 9
zvolených poslancov obecného zastupiteľstva bolo prítomných 9 poslancov.
Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa bude riadiť podľa
programu uvedeného v pozvánke.
Uviedol, že ustanovujúceho zasadnutia sa zúčastňuje aj predseda miestnej volebnej
komisie pán Anton Cigáň.

2. Za overovateľov zápisnice doterajší starosta určil Vendelína Pružinca a Annu
Ďurmekovú.
Za zapisovateľku zápisnice doterajší starosta určil Bc. Ľudmilu Podskočovú.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva – správu o výsledkoch volieb prečítal predseda miestnej
volebnej komisie pán Anton Cigáň.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom - novozvolený
starosta obce Ing. Miloš Cúcik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý
potvrdil svojím podpisom, prevzal insígnie obce. Predseda miestnej volebnej komisie
pán Anton Cigáň odovzdal novozvolenému starostovi obce osvedčenie o zvolení.
Ďalej viedol zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva novozvolený starosta
obce. Podpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva - starosta
obce Ing. Miloš Cúcik predniesol sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Podpísaním
a podaním ruky poslanci zložili sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Predseda
miestnej volebnej komisie pán Anton Cigáň odovzdal poslancom osvedčenia
o zvolení. Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce - novozvolený starosta obce predniesol
príhovor:
„Na začiatok sa chcem poďakovať bývalému starostovi Ing. Jozefovi Mulinkovi za odvedenú prácu.
Ďalej sa chcem poďakovať za dôveru, ktorú som spoločne s vami dostal od voličov. Preto vás prosím,
plňte si svoje povinnosti, ktoré vám ako poslancom OZ prináležia svedomito a podľa zákonov.
Pokiaľ sa vám bude dať, tak si svoje súkromné veci zariaďte tak, aby ste sa obecných zasadnutí
zúčastňovali pravidelne. Pred sebou máte zákon č.369/1990 o obecnom zriadení, kde máte
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napísané, o čom poslanci OZ rozhodujú, ako zasadá a čo je povinnosťou poslanca a bolo by dobré,
keby ste sa podľa daného zákona správali.
Ďakujem a prajem veľa úspechov.“
7. Schválenie programu 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva program 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanci jednomyseľne
schválili.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – poslanci zvolávaním zasadnutia
jednomyseľne poverili poslankyňu Jarmilu Kopčanovú.
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie a voľba ich
predsedov a členov komisií - poslanci sa ďalej zaoberali voľbou mandátovej komisie
– Miroslav Podskoč – predseda komisie, Samuel Topák – člen komisie, za hlasovalo 8
poslancov, 1 sa zdržal hlasovania (Miroslav Podskoč).
10. Voľba návrhovej komisie – Ing. Katarína Mazániková - predseda komisie a Jarmila
Kopčanová – člen komisie. Za hlasovalo 9 poslancov.
11. Voľba volebnej komisie – Marek Nemček – predseda komisie, Miroslav Podskoč –
člen komisie. Za hlasovalo 9 poslancov.
12. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov – poslanci jednomyseľne
zriadili obecnú radu, a zvolili jej členov v zložení Ing. Viliam Furka, Ing. Katarína
Mazániková a Jarmila Kopčanová – za hlasovalo 9 poslancov.
13. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba jej predsedov –
starosta obce predložil návrh na zriadenie týchto komisií:
- komisia na ochranu verejného záujmu – predseda komisie Anna Ďurmeková, členovia
komisie Viktor Kotian, Marek Nemček a Ing. Viliam Furka. Poslanci komisiu a jej
zloženie schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Marek Nemček).
- komisia sociálna a zdravotná - predseda komisie Jarmila Kopčanová, 8 poslancov
hlasovalo za, 1 sa zdržal hlasovania(Jarmila Kopčanová).
- komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda komisie
Ing. Katarína Mazániková - 7 poslancov hlasovalo za, 1 proti (Ing. Katarína
Mazániková), 1 sa zdržal hlasovania (Marek Nemček).
- komisia ochrany verejného poriadku – predseda komisie – Miroslav Podskoč – za
hlasovalo 9 poslancov.
- komisia kultúry, telovýchovy a športu – predseda komisie Vendelín Pružinec – za
hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania – Vendelín Pružinec.
- komisia finančná – predseda komisie Viliam Furka – za hlasovalo 8 poslancov,
1 poslanec sa zdržal hlasovania Viliam Furka.
14. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie –
hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett vysvetlil novozvoleným poslancom podmienky
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schvaľovania platu starostu, vysvetlil zákon o určení platu starostu obce. Skonštatoval,
že na zasadnutí OZ dňa 22. 7. 2010 uznesením číslo 53/2010 poslanci určili podľa
§ 11 ods. 4 písmena i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce
Valaská Belá vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom (uznesenie
č. 53/2010 z 22. 7. 2010) mesačný plat starostu obce vo výške 1638 € a zvýšenie platu
o 0 % s tým, že odmeny sa budú schvaľovať v zmysle odmeňovacieho poriadku
volených zástupcov samosprávy.
15. Diskusia:
- starosta obce oboznámil poslancov o školení starostov obcí a poslancov OZ v
Liešťanoch
- hl. kontrolór upozornil na porušenie rokovacieho poriadku v tom, že neboli zvolaní
doterajší poslanci OZ a rokovanie nebolo na začiatku uznášania schopné.
- určenie zástupcu starostu obce – starosta obce určil za zástupcu starostu obce Ing.
Viliama Furku.
- starosta obce oboznámil poslancov o Silvestrovskej kapustnici, ktorú plánuje podávať
na námestí obce spolu s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva.
- starosta obce oboznámil poslancov s odmeňovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva
- poslankyňa Jarmila Kopčanová pripomienkovala webovú stránku obce
- poslanec Marek Nemček sa informoval o zámeroch budovy na námestí obce
- poslanec Viktor Kotian sa informoval o zámeroch budovy zdravotného strediska
- poslanec Samuel Topák podotkol, že náklady na budovu zdravotného stredisku sú
veľmi vysoké
- poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o prenájme bytov na základnej škole
- poslankyňa Anna Ďurmeková oboznámila poslancov o probléme s osvetlením na
Stanáku, ktoré veľmi často vypadáva a o probléme odhŕňania cesty popri autobusovej
zastávke
- poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o verejných zasadnutiach OZ, ďalej sa
informovala či je záujem o prenájom priestorov v bývalej reštaurácii Belanka

16. Po vyčerpaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté uznesenie.

UZNESENIA

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obceValaská Belá zo dňa 27. decembra 2010
(1 – 8)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 1. ustanovujúcom zasadnutí
prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Valaská Belá
2. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
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3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
4. Voľbu predsedov a členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
6. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
7. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
8. Informácie starostu obce

k bodu č. 1: Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Valaská
Belá

UZNESENIE č. 1/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Valaská Belá
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Miloša Cúcika
3. informáciu starostu obce o určení Ing. Viliama Furku za zástupcu starostu obce
Valaská Belá
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Miloš Cúcik zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Anna Ďurmeková
Ing. Viliam Furka
Jarmila Kopčanová
Viktor Kotian
Ing. Katarína Mazániková
Marek Nemček
Miroslav Podskoč
Vendelín Pružinec
Samuel Topák
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
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k bodu č. 2: Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 2/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
k bodu č. 3: Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 3/2010

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
poveruje
poslankyňu Jarmilu Kopčanovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
k bodu č. 4: Voľba predsedov a členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

UZNESENIE č. 4/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
schvaľuje
A. mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Podskoč – predseda, Samuel Topák – člen
B. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Katarína Mazániková – predseda, Jarmila Kopčanová
– člen.
C. volebnú komisiu v zložení: Marek Nemček – predseda, Miroslav Podskoč - člen
k bodu č. 5 Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie
poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.

UZNESENIE č. 5/2010

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
A. zriaďuje
komisie obecného zastupiteľstva a to:
- komisiu sociálnu a zdravotnú
- komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia
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-

komisiu ochrany verejného poriadku
komisiu kultúry, telovýchovy a športu
komisiu finančná
komisiu na ochranu verejného záujmu

B. volí
predsedov komisií obecného zastupiteľstva a členov komisie na ochranu verejného záujmu:
1. komisia sociálna a zdravotná – predseda komisie Jarmila Kopčanová
2. komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda komisie
Ing. Katarína Mazániková
3. komisia ochrany verejného poriadku – predseda komisie Miroslav Podskoč
4. komisia kultúry, telovýchovy a športu – predseda komisie Vendelín Pružinec
5. komisia finančná – predseda komisie Ing. Viliam Furka
6. komisia na ochranu verejného záujmu – predseda komisie Anna Ďurmeková,
členovia komisie Viktor Kotian, Marek Nemček a Ing. Viliam Furka.
C. ukladá
predsedom jednotlivých komisií predložiť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
návrh členov komisie
k bodu č. 6: Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady

UZNESENIE č. 6/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
A. zriaďuje
obecnú radu s počtom členov 3 (vrátane zástupcu starostu)
B. volí
za členov obecnej rady poslancov: Ing. Viliama Furku, Ing. Katarínu Mazánikovú, Jarmilu
Kopčanovú.
k bodu č. 7: Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

UZNESENIE č. 7/2010
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
určuje
Ing. Milošovi Cúcikovi, starostovi obce Valaská Belá, v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov v rozsahu úväzku určenom uznesením obecného
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zastupiteľstva č. 53/2010 z 22. 7. 2010 minimálny mesačný plat vo výške 1638 € zvýšený
o 0 % s účinnosťou od 27. 12. 2010 s tým, že odmeny sa budú schvaľovať v zmysle
odmeňovacieho poriadku volených zástupcov samosprávy.
k bodu č. 8: Informácie starostu obce.

UZNESENIE č. 8/2010

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá
berie na vedomie
-

informáciu starostu obce o určení zástupcu starostu obce Ing. Viliama Furku
informáciu starostu obce o školení starostov a poslancov OZ, ktoré sa bude konať
29. 1. 2011 o 8,15 h. v Liešťanoch
oboznámenie sa s predošlými členmi jednotlivých komisií

Vo Valaskej Belej dňa 3. 1. 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a
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Anna Ďurmeková

