Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2011
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 0015 h
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Predkladá starosta obce
2. Žiadosť o zmenu rozpočtu obce na rok 2011 pre originálne kompetencie ŠJ ZŠ.
Predkladá riaditeľka ZŠ vo Valaskej Belej
3. Žiadosť Dušana Môcika, Valaská Belá 384 o predĺženie verejného elektrického
osvetlenia.
Predkladá starosta obce
4. Žiadosť Jozefa Kodaja, bytom M. R. Štefánika 116, Nováky o vrátenie
finančných prostriedkov.
Predkladá starosta obce
5. Žiadosť COOP JEDNOTA Prievidza, SD o kúpu pozemku.
Predkladá starosta obce
6. Žiadosť o schválenie pravidiel a cenníka prenajímania majetku obce Valaská
Belá v Základnej škole vo Valaskej Belej.
Predkladá riaditeľka Základnej školy vo Valaskej Belej
7. Návrh VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov.
Predkladá starosta obce
8. Ustanovenie starostu a poslancov do funkcie sobášiacich, schválenie sobášnej
miestnosti a sobášnych dní.
Predkladá starosta obce

9. Žiadosť o zvýšenie dotácie pre Súkromnú základnú umeleckú školu vo Valaskej
Belej, zastúpenú riaditeľkou Karolínou Pavelkovou.
Predkladá Milan Bittara
10. Žiadosť Petra Peťovského, Valaská Belá 1230 o vybudovanie nového prívodu
pitnej vody.
Predkladá starosta obce
11. Žiadosť Mariána Kopčana a manželky Marianny, bytom J. M. Hurbana 828/5,
Prievidza o zmenu územného plánu obce Valaská Belá z dôvodu výstavby
rodinného domu na parcelách č. 906/1 a 904/1.
Predkladá starosta obce
12. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2010.
Predkladá starosta obce
13. Informatívne správy starostu obce
Predkladá starosta obce
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
15. Diskusia
Záver
***
Otvorenie zasadnutia – 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej otvoril
a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 zákona
NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa
podpísanej prezenčnej listiny starosta obce konštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny
poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 9 poslancov obecného
zastupiteľstva bolo prítomných 9 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom, navrhol upraviť
program nasledovne:
Návrh na úpravu programu rokovania:
- starosta obce navrhol zaradiť do programu ako bod 2. Žiadosť spoločnosti
EFEKTA, Bratislava o prenájom priestorov.
Hlasovanie o návrhu na úpravu programu rokovania: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - úprava
programu bola schválená.
Hlasovanie o upravenom programe ako celku: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – program bol
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Viliam Furka
a Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Katarínu
Mazánikovú a Jarmilu Kopčanovú.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – zapisovateľka zápisnice bola schválená
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1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne – správu
o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce.
- Na zasadnutí OZ v januári 2011 uznesením číslo 2/2011 bola odložená voľba členov
komisie ochrany verejného poriadku a komisie finančnej. Do komisie ochrany verejného
poriadku boli na návrh predsedu tejto komisie Miroslava Podskoča zvolení: Marek
Nemček, Daniel Hujo a Tibor Štolovský.
Hlasovanie: za 7, proti 1 (Anna Ďurmeková), zdržal sa 1 (Marek Nemček) – prijaté
uznesenie č. 25/2011.
Do komisie finančnej boli na návrh Ing. Viliama Furku zvolení: Bc. Ľudmila Podskočová,
Viktor Kotian a Samuel Topák. Hlasovanie: 9 za, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie
č. 25/2011.
- Ďalej bolo na januárovom zasadnutí OZ uznesením číslo 4/2011 odporučené
starostovi obce zvolať pracovnú skupinu v zložení starosta obce, Samuel Topák, Viktor
Kotian a Zuzana Novotková, ktorí vypracujú nový návrh uznesenia, týkajúci sa vývozu
veľkoobjemových kontajnerov na rok 2011 a tento predložia do zasadnutia OR v mesiaci
február 2011. Pracovná skupina bola zvolaná, vypracovala harmonogram pristavenia
a vývozu veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2011 a návrh na prijatie
uznesenia, tento predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Hlasovanie: za 9, proti
0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 26/2011.
- Starostovi obce bolo na januárovom zasadnutí OZ uznesením číslo 7/2011
odporučené vypracovať doplnok č. 2/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov
č. 1679/2009 uzavretej s Annou Matlovou, Valaská Belá 242 . Doplnok bol vypracovaný
a podpísaný.
- Starostovi obce bolo na januárovom zasadnutí OZ uznesením číslo 8/2011
odporučené vypracovať doplnok k zmluve o nájme č. 164/2004 uzavretej
s MUDr. Alenou Karasovou, Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá 322. Doplnok bol
vypracovaný a podpísaný.
- Starostovi obce bolo na januárovom zasadnutí OZ uznesením číslo 9/2011
odporučené vypracovať doplnok k zmluve o nájme č. 858/2007 uzavretej
s MUDr. Dušanom Juríčkom, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Valaská
Belá 322. Doplnok bol vypracovaný a podpísaný.
- Uznesením č. 13/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo návrh o zmenu zaradenia
finančného pásma pre Školskú jedáleň pri Materskej škole vo Valaskej Belej do
februárového zasadnutia OZ. Zároveň uložilo vedúcej ŠJ MŠ vo Valaskej Belej predložiť
náklady na stravu za december 2010 a január 2011 do februárového zasadnutia obecnej
rady. Vedúca ŠJ MŠ predložila požadované náklady za mesiac december 2010 a január
2011. Prebehla rozprava medzi poslancami a vedúcou ŠJ MŠ. Poslanci schválili zmenu
zaradenia finančného pásma pre ŠJ MŠ vo Valaskej Belej s tým, že vedúca ŠJ bude
štvrťročne predkladať prehľad nákladov s prehodnotením kvality jedál.
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej správu o kontrole plnenia uznesení a úloh z nich
vyplývajúcich vzalo na vedomie.
2. EFEKTA spol. s r. o., Kopčianska 10, Bratislava - žiadosť o prenájom
nebytových priestorov – k žiadosti podala bližšie informácie zástupkyňa spoločnosti pani
Mária Cintulová. Oboznámila poslancov so zámerom spoločnosti EFEKTA
sprevádzkovať v priestoroch bývalej reštaurácie predajňu potravín. Hlavný kontrolór
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upozornil na zákon č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení. V zmysle tohto zákona je
potrebné buď vyhlásiť verejnú dražbu, alebo schváliť prenájom 3/5 väčšinou a prenájom
musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Navrhol žiadosť
o prenájom odložiť do budúceho zasadnutia OZ. Poslanci žiadosť prerokovali a odložili
do budúceho zasadnutia OZ nakoľko neboli splnené zákonom stanovené podmienky
priameho prenájmu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 28/2011
3. Žiadosť o zmenu rozpočtu obce na rok 2011 pre originálne kompetencie ŠJ ZŠ –
žiadosť predložila riaditeľka základnej školy Mgr. Ingrid Príbelszká. Uviedla, že plánovaný
rozpočet nepokrýva náklady na prevádzku základnej školy. Prebehla dlhá rozprava medzi
riaditeľkou základnej školy, vedúcou školskej jedálne a poslancami. Poslanci sa informovali
aj o jednotlivých položkách plnenia rozpočtu ŠJ ZŠ za rok 2010. Do rozpravy sa zapojil aj
hlavný kontrolór a starosta obce. Poslanci hlasovali o návrhu uznesenia v znení : Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce pre originálne kompetencie – Školskú
jedáleň pri ZŠ vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 0, proti 8, 1 sa zdržal hlasovania (Miroslav Podskoč). Návrh na
uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie. Nebol predložený
žiadny doplňujúci návrh.
4. Žiadosť Dušana Môcika, Valaská Belá 384 o predĺženie verejného elektrického
osvetlenia – obecná rada odporučila starostovi obce zistiť náklady na realizáciu verejného
osvetlenia. OZ prerokovalo žiadosť Dušana Môcika a odložilo ju do marcového zasadnutia
OZ s tým, že stavebná komisia v spolupráci so starostom obce zistí skutočné náklady na
prevádzku VO.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, prijaté uznesenie č. 29/2011
5. Žiadosť Jozefa Kodaja, bytom M. R. Štefánika 116, Nováky o vrátenie
finančných prostriedkov – starosta obce oboznámil poslancov o pozastavení návrhu na vklad
kúpnej zmluvy číslo A/2010/554 z dôvodu, že obec nie je vlastníkom parcely číslo 18633/7. Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo vrátenie finančných prostriedkov žiadateľovi
z pokladne obce a zrušilo uznesenie OZ č. 52/2010 bod B/5 z dňa 24. 6. 2010.
Hlasovanie. za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 30/2011
6. Žiadosť COOP JEDNOTA Prievidza, SD o kúpu pozemku – starosta obce
prečítal žiadosť spotrebného družstva. Oboznámil poslancov so zámerom a s projektom
rozšírenia predajne vo Valaskej Belej. Obecná rada odporučila obecnému zastupiteľstvu
žiadosť zamietnuť z dôvodu zachovania verejnej zelene na námestí obce. Poslanci hlasovali
o návrhu na uznesenie, ktoré predložila obecná rada.
Hlasovanie. za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 31/2011
7. Žiadosť o schválenie pravidiel a cenníka prenajímania majetku obce Valaská
Belá v Základnej škole vo Valaskej Belej – žiadosť predložila riaditeľka základnej školy
vo Valaskej Belej Mgr. Príbelszká. Bližšie oboznámila poslancov s predloženým cenníkom
za prenájom majetku obce v základnej škole. O prenajímaní majetku sa informoval
poslanec Viliam Furka. Hlavný kontrolór obce upozornil, že predložené pravidlá
prenajímania majetku obce musia byť v súlade so štatútom obce a platným zákonom
o majetku obcí. Prebehla rozprava medzi poslancami, starostom obce, riaditeľkou ZŠ
a vedúcou ŠJ ZŠ k navrhnutému cenníku. Cenník v priebehu rozpravy poslanci upravovali
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a so zapracovanými pripomienkami schválili s tým, že pravidlá prenajímania a cenník so
zapracovanými pripomienkami bude predložený na budúcom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 3 ( Vendelín Pružinec, Viktor Kotian, Samuel Topák) –
prijaté uznesenie č. 32/2011
8. Návrh VZN o podmienkach držania psov – predložil starosta obce. Obecná rada
odporúča obecnému zastupiteľstvu VZN schváliť po zapracovaní pripomienok obecnej
rady. Hlavný kontrolór pripomienkoval poplatok za vydávanie náhradných známok. VZN
o podmienkach držania psov poslanci schválili s tým, že budú zapracované pripomienky
obecnej rady.
Hlasovanie. za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 33/2011
9. Ustanovenie starostu a poslancov do funkcie sobášiacich, schválenie sobášnej
miestnosti a sobášnych dní – návrh na uznesenie prečítal starosta obce. Uznesenie bolo
prijaté v znení ako bolo navrhnuté.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 34/2011
10. Žiadosť o zvýšenie dotácie pre Súkromnú základnú umeleckú školu vo
Valaskej Belej, zastúpenú riaditeľkou Karolínou Pavelkovou – žiadosť prečítal
starosta obce. Doplnil ju pán Milan Bittara. Žiadosť pripomienkoval poslanec Ing. Viliam
Furka. Hlavný kontrolór uviedol, že financie na originálne kompetencie plynú zo štátneho
rozpočtu na účet obce. Poslanci žiadosť odložili s tým, že finančná komisia v spolupráci so
zamestnankyňou OcÚ Mgr. Obuchovou pripraví návrh na rozpočtovú zmenu a zmenu
VZN o poskytovaní dotácií.
Hlasovanie za 8, proti 1 (Marek Nemček), zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 35/2011
11. Žiadosť Petra Peťovského, Valaská Belá, Matušíková 1230 o vybudovanie
nového prívodu pitnej vody – žiadosť prečítal starosta obce. Bližšie informácie k svojej
žiadosti podal ústne pán Peťovský. Poslanci žiadosť odložili do preverenia stavebnou
komisiou. Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 36/2011
12. Žiadosť Mariána Kopčana a manželky Marianny, bytom J. M. Hurbana 828/5,
Prievidza o zmenu územného plánu obce Valaská Belá z dôvodu výstavby
rodinného domu na parcelách č. 906/1 a 904/1 – poslanci schválili zmenu územného
plánu obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 37/2011
13. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2010 – písomnú správu o plnení
rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2010, vypracovanú Ing. Jozefom Mulinkom prečítal
starosta obce. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0 – bolo prijaté uznesenie č. 38/2011
14. Informatívne správy starostu obce
1) Správa z návštevy MŠ vo Valaskej Belej – prečítal starosta obce. Správu vypracovala
predsedníčka komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
a predsedníčka komisie sociálnej a zdravotnej. Správa bola doplnená aj fotografiami
o stave budovy a zariadenia materskej školy.
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2) Informácia starostu obce o návšteve starostu obce Janíky za účelom vybavenia
projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti na využitie obnoviteľných zdrojov
v obecných budovách obce Valaská Belá“.
3) Informácia starostu obce o projekte na protipovodňové opatrenia a podaní žiadosti
o príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.
Poslanci informatívne správy starostu obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – bolo prijaté uznesenie č. 39/2011
15. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
- neboli zo strany občanov žiadne pripomienky.
16.
·
·
·
·
·
·
·
·

Diskusia:
Poslanec Marek Nemček sa informoval o výstavbe miestnych komunikácií
Poslanec Miroslav Podskoč pripomienkoval vývoz smetných nádob
Anna Ďurmeková sa informovala o výstavbe vodovodu na Stanáku
Hlavný kontrolór navrhol preveriť súvislosti s financovaním Súkromnej Základnej
umeleckej školy vo Valaskej Belej, ktorú vedie pani Karolína Pavelková
Starosta obce informoval, že je potrebné schváliť rozpočtovú zmenu z dôvodu
vyplatenia odstupného bývalému starostovi obce Ing. Jozefovi Mulinkovi
Riaditeľka MŠ vo Valaskej Belej informovala poslancov o požiadavke na zvýšenie
počtu prijatia detí do MŠ
Riaditeľka MŠ požiadala o delegovanie poslanca do Rady školy pri MŠ, požiadala aj
o stanovenie počtu detí pre uzatvorenie MŠ
poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu

Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
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UZNESENIA

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 24. februára 2011
(25/2011 – 39/2011)
k bodu č. 1.: Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na
dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne
UZNESENIE č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich
a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané
písomne.
B) volí
členov komisií:
- komisie ochrany verejného poriadku: Mareka Nemčeka, Daniela Huja a Tibora
Štolovského.
- komisie finančnej: Bc. Ľudmilu Podskočovú, Viktora Kotiana a Samuela Topáka.
Uznesenie č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
harmonogram pristavenia a vývozu veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská Belá na
rok 2011, vypracovaný pracovnou skupinou v zložení Samuel Topák, Viktor Kotian
a Zuzana Novotková.
Uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
zmenu zaradenia finančného pásma pre ŠJ pri MŠ vo Valaskej Belej.
B) ukladá
zverejniť doplnok VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej
jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá a predložiť na
schválenie na zasadnutie OZ v mesiaci marec.
Zodpovedný: vedúca ŠJ MŠ

Termín: v texte
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C) ukladá
vedúcej školskej jedálne pri MŠ vo Val. Belej štvrťročne predkladať prehľad nákladov
s prehodnotením kvality jedál.
Zodpovedný: vedúca ŠJ MŠ

Termín: v texte

k bodu č. 2.:EFEKTA spo. s r. o., Kopčianska 10, Bratislava – žiadosť o prenájom
nebytových priestorov z dôvodu zriadenia maloobchodnej predajne potravín BALA.
Uznesenie č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) prerokovalo žiadosť EFEKTA spol. s r. o., Kopčianska 10, Bratislava o prenájom
nebytových priestorov.
B) odkladá žiadosť o prenájom nebytových priestorov do budúceho zasadnutia OZ,
nakoľko podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení neboli splnené
zákonné podmienky na schválenie priameho prenájmu.
k bodu č. 3.: Žiadosť o zmenu rozpočtu obce na rok 2011 pre originálne
kompetencie ŠJ ZŠ.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 4: Žiadosť Dušana Môcika, Valaská Belá 384 o predĺženie verejného
elektrického osvetlenia.
Uznesenie č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
predĺženie verejného elektrického osvetlenia k rodinnému domu Dušana Môcika č. 384 do
zistenia skutočných ročných nákladov na prevádzku verejného osvetlenia.
B) ukladá
stavebnej komisii v spolupráci so starostom obce zistiť možnosti predĺženia verejného
osvetlenia a skutočné ročné náklady na prevádzku verejného osvetlenia.
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k bodu č. 5.: Žiadosť Jozefa Kodaja, bytom M. R. Štefánika 116, Nováky o vrátenie
finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
vrátenie finančných prostriedkov vo výške 28 €, ktoré zaplatil Jozef Kodaj,
bytom M. R. Štefánika 116, Nováky za pozemok parc. č. 18633/7 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 14 m2.
B) ukladá
pokladníčke obce vyplatiť v hotovosti finančnú čiastku 28 € z pokladne obce Jozefovi
Kodajovi, bytom M. R. Štefánika 116, Nováky ihneď po podpísaní tohto uznesenia.
C) ruší
uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej č. 52/2010 bod B/5 zo dňa
24. 6. 2010 z dôvodu zastavenia návrhu na vklad kúpnej zmluvy spis číslo A/2010/554.
k bodu č. 6.: Žiadosť COOP JEDNOTA Prievidza, SD o kúpu pozemku.
Uznesenie č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
odpredaj pozemku časť parcely číslo 665/1 z dôvodu zachovania verejnej zelene na
námestí obce.
k bodu č. 7.: Žiadosť o schválenie pravidiel a cenníka prenajímania majetku obce
Valaská Belá v Základnej škole vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
pravidlá a cenník prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole vo Valaskej
Belej č. 242 so zapracovanými pripomienkami.
B) ukladá
riaditeľke Základnej školy vo Valaskej Belej zapracovať do pravidiel a cenníka prenajímania
majetku obce Valaská Belá v ZŠ vo Valaskej Belej č. 242 pripomienky poslancov a tieto
predložiť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zodpovedný: riaditeľka ZŠ vo Val. Belej

Termín: zasadnutie OZ v marci 2011
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k bodu č. 8.: Návrh VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov.
Uznesenie č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov na území obce Valaská Belá
B) ukladá
poverenému pracovníkovi zapracovať pripomienky obecnej rady: v článku III. Vodenie psa –
doplniť /vodítku/, v článku IV. Pohyb psov v obci – doplniť v bode 2. /vodiaceho psa/ a/objekt kostola
a kaplnky/.
Zodpovedný: Daniela Cigáňová
Termín: ihneď
k bodu č. 9.: Ustanovenie starostu a poslancov do funkcie sobášiacich, schválenie
sobášnej miestnosti a sobášnych dní.
Uznesenie č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) poveruje výkonom funkcie sobášiaceho: Ing. Miloša Cúcika, Ing. Viliama Furku
a Ing. Katarínu Mazánikovú.
B) schvaľuje sobášne dni pri uskutočňovaní občianskych sobášov: piatok a sobotu.
C) schvaľuje sobášnu miestnosť pri uskutočňovaní občianskych sobášov: obradnú sieň
v priestoroch Obecného úradu vo Valaskej Belej.
D) ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej č. 16/2011 z 20. 1. 2011.
k bodu č. 10.: Žiadosť o zvýšenie dotácie pre Súkromnú základnú umeleckú školu
vo Valaskej Belej, zastúpenú riaditeľkou Karolínou Pavelkovou.
Uznesenie č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) prerokovalo
žiadosť o zvýšenie dotácie pre SZUŠ vo Valaskej Belej, zastúpenú riaditeľkou Karolínou
Pavelkovou
B) odkladá
žiadosť SZUŠ vo Valaskej Belej s tým, že do 10. 3. 2011 ju prehodnotí finančná komisia
v spolupráci so zamestnankyňou obecného úradu Mgr. Obuchovu a pripraví návrh na
zmenu VZN a zmenu rozpočtu obce.
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k bodu č. 11.: Žiadosť Petra Peťovského, Matušíková 1230, Valaská Belá
o vybudovanie nového prívodu pitnej vody.
Uznesenie č. 36/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť Petra Peťovského, Matušíková 1230, Valaská Belá o vybudovanie nového prívodu
pitnej vody do preverenia komisiou výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
B) ukladá
komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia preveriť možnosti
vybudovania nového prívodu pitnej vody pre občanov časti obce Matušíková a predložiť
návrh na uznesenie do zasadnutia OZ v mesiaci jún 2011.
Zodpovedný: predseda komisie výstavby, ÚP a ŽP

Termín: jún 2011

k bodu č. 12.: Žiadosť Mariána Kopčana a manželky Marianny, bytom J. M.
Hurbana 828/5, Prievidza o zmenu územného plánu obce Valaská Belá z dôvodu
výstavby rodinného domu na parcelách č. 906/1 a 904/1.
Uznesenie č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
na základe žiadosti Mariana Kopčana a manželky Marianny, bytom J. M. Hurbana 828/5,
Prievidza zmenu územného plánu Obce Valaská Belá z dôvodu výstavby rodinného domu
na parcelách č. 906/1 a 904/1.
k bodu č. 13.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2010.
Uznesenie č. 38/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2010, vypracovanú Ing. Jozefom
Mulinkom.
k bodu č. 14.: Informatívne správy starostu obce.
Uznesenie č. 39/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informatívne správy starostu obce:
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A) Správu starostu obce z návštevy starostu obce Janíky za účelom vybavenia projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti na využitie obnoviteľných zdrojov v obecných
budovách obce Valaská Belá“.
B) Správu starostu obce o projekte na protipovodňové opatrenia a podaní žiadosti
o príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.
C) Správu predsedu sociálnej a zdravotnej komisie a predsedu komisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia z návštevy Materskej školy vo Valaskej Belej.

Vo Valaskej Belej dňa 4. 3. 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Mazániková
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a

Jarmila Kopčanová

