Zápisnica

z riadneho zasadnutia z Obecnej rady
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. marca 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Daniela Cigáňová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2000 h

***
1. Rokovanie obecnej rady otvoril a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik Zasadnutie bolo
zvolané
v zmysle
§
14
zákona
NR
SR
č.
369/90
Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Jarmilu Kopčanovú a Ing. Viliama Furku. Za
zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Danielu Cigáňovú.

Program rokovania:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení OZ konaného dňa 24.2. 2011
Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie.
Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej komunikácie.
Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilova 26, Bratislava o úpravu prístupovej cesty.
Žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 o opravu miestnej komunikácie.
Žiadosť Miroslava Furku, Valaská Belá 676 o vyasfaltovanie prístupovej cesty
k rodinným domom v časti obce u Míchov.
8. Žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 o úpravu prístupovej cesty.
9. Žiadosť Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809 o zavedenie pouličného osvetlenia.
10. Žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 o opravu cesty.
11. Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá 98 o vyasfaltovanie prístupovej cesty.
12. Žiadosť spoločnosti EFEKTA, Kopčianska 10, Btratislava o prenájom priestorov,
nachádzajúcich sa v objekte obecného úradu.
13. Žiadosť spoločnosti Koruna, Bytčianska 114, Žilina o prenájom obchodných
priestorov na prevádzkovanie predajne potravín na území obce.
14. Oboznámenie Štefana Hlinku, Valaská Belá 446 o prechode cez súkromný
pozemok.
15. Žiadosť Materského centra Trpaslíkovo, Valaská Belá o poskytnutie obecného
pozemku v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska.
16. Oznámenie o stave rozpočtu v ŠJ na rok 2011.
17. Pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v ZŠ
18. Uznesenie, záver.
Hlasovanie za návrh programu rokovania: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.

K bodu č. 2:
Zverejniť doplnok VZN č.1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ a školskej jedálni MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá a predložiť na schválenie na zasadnutie
OZ.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- informoval , že doplnok VZN je zverejnený na vývesnej tabuli obce zákonom stanovenej lehote
-----------------K bodu č. 2 :
Vedúcej školskej jedálne pri MŠ vo Valaskej Belej štvrťročne predkladať prehľad nákladov
s prehodnotením kvality jedál.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- informoval, že uznesenie zo zasadnutia OZ č. 27/2011 bolo doručené vedúcej školskej jedálne MŠ
------------------

K bodu č. 2 :
Odkladá žiadosť o prenájom nebytových priestorov spoločnosti EFEKTA, Kopčianska 10,
Bratislava, nakoľko podľa zákona č.138/1991 o majetku obcí v platnom znení neboli
splnené zákonné podmienky na schválenie priameho prenájmu.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 31/2011 – OR
odporúča OZ odložiť žiadosť o prenájom nebytových priestorov spoločnosti EFEKTA,
Kopčianska 10, Bratislava z dôvodu žiadosti o prenájom priestorov ďalšieho záujemcu.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
-------------------K bodu č. 2 :
Odkladá predĺženie verejného osvetlenia k rodinnému domu Dušana Môcika č. 384 do
zistenia skutočných nákladov na prevádzku verejného osvetlenia stavebnou komisiou
Predkladá: Ing. Katarína Mazániková, poslankyňa OZ
- informovala, že stavebná komisia určila približné náklady na prevádzku verejného osvetlenia na 50 Eur
Uznesenie číslo 32/2011 - OR
odporúča OZ schváliť predĺženie verejného osvetlenia k rodinnému domu Dušana Môcika
č. 384
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------

K bodu č. 2 :
Ukladá pokladníčke obce vyplatiť v hotovosti finančnú čiastku 28 Eur, ktoré zaplatil Jozef
Kodaj, bytom M.R. Štefánika 116, Nováky za pozemok par. č. 18633/7 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 14 m².
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
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- informoval, že finančná čiastka 28 Eur bola Jozefovi Kodajovi, bytom Nováky vyplatená dňa 15.3.
2011, výdavkovým pokladničným dokladom č. 65/2011 z pokladne č. 4 na základe uznesenia č.
30/2011.
-------------------K bodu č. 2 :
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
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- informoval, že pravidlá prenajímania majetku obce boli na Obecný úrad doručené 22.3. 2011 z toho
dôvodu nebolo možné predložený materiál doručiť poslancom OR v pozvánke na zasadnutie OR. Budeme
sa ním zaoberať na zasadnutí OZ dňa 31.3.2011.
-------------------K bodu č. 2 :
Poverenému pracovníkovi zapracovať pripomienky obecnej rady k VZN č. 2/2011
o podmienkach držania psov na území obce Valaská Belá
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- informoval, že pripomienky poslancov OR boli zapracované do VZN č.2/2011
o podmienkach držania psov pracovníčkou obce a po zapracovaní pripomienok opätovne zverejnené na
verejnej vývesnej tabuli obce po dobu 15 dní.
------------------K bodu č. 2 :
Odkladá žiadosť o zvýšenie dotácie pre Súkromnú základnú umeleckú školu vo Valaskej
Belej, zastúpenú riaditeľkou Karolínou Pavelkovou s tým že do 10. 3. 2011 túto
prehodnotí finančná komisia v spolupráci so zamestnankyňou obecného úradu Mgr.
Obuchovou a pripraví návrh na zmenu VZN a zmenu rozpočtu
Predkladá Ing. Viliam Furka, poslanec OZ
- informoval, že finančná komisia zasadala a navrhla zvýšiť dotáciu na žiaka Súkromnej základnej
umeleckej školy zo 60 € na 110 €, pretože podľa dôvodovej správy k zákonu č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
má obec jedinú možnosť postupovať podľa vlastného uváženia, rozhodnutia a priorít, ktoré si určí
v oblasti záujmového vzdelávania svojich občanov.
Uznesenie číslo 33/2011 - OR
Odporúča starostovi obce do OZ zaslať Súkromnej základnej umeleckej škole, vo Valaskej
Belej, zastúpenej Karolínou Pavelkovou, oznámenie o predložení dokladov:
- nájomná zmluva so ZŚ vo Valaskej Belej
- zmluvu, kde prevádzkuje základnú umeleckú školu
V prípade že požadované doklady budú do OZ doručené, odporúča OZ schváliť :
VZN č. 4./2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č......... v zmysle ustanovení § 14 ods. 2 písm. a)
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:

0€
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Bežné výdavky: 8.5 - 09501 - 642005 Súkromná ZUŠ – bežný transfer
6.1 - 04512 – 611

Výstavba MK – tarifný plat

+ 4 400,- €
- 3 000,- €

6.1 - 04512 – 612001 Výstavba MK – príplatky

-

900,- €

6.1 - 04512 – 614

-

500,- €

Výstavba MK – odmeny
Spolu

- 4 400,- €

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 2 :
Žiadosť Petra Peťovského, Valaská Belá 1230 o vybudovanie nového prívodu pitnej vody
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- informoval, že žiadosť o vybudovanie nového prívodu pitnej vody je odložená do zasadnutia OZ v mesiaci
jún 2011.
--------------------K bodu č. 3 :
Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie v časti obce
Pastierky
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť riešila stavebná komisia, ktorá potvrdila, že žiadosť je opodstatnená. Cesta je vo vlastníctve
Urbárskeho a pozemkového spoločenstva vo Valaskej Belej.

Uznesenie číslo 34/2011 - OR
odporúča OZ žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie
v časti obce Pastierky zamietnuť, nakoľko MK nie je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
----------------------K bodu č. 4:
Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá č. 411 o opravu miestnej komunikácie
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť bola riešiť na tvare miesta stavebná komisia, potvrdila že cesta je značne poškodená.
Uznesenie číslo 35/2011 - OR
odporúča OZ žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá č. 411 o opravu miestnej komunikácie
odložiť do zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať v mesiaci júl 2011.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
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--------------------K bodu č. 5:
Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilovova č.26, Bratislava o úpravu prístupovej cesty
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť bola riešiť na tvare miesta stavebná komisia, potvrdila že cesta je podmočená vodou, ktorá
vyteká zo studne.
Uznesenie číslo 36/2011 - OR
odporúča OZ žiadosť Miroslava Vinického, Vavilovova č.26, Bratislava o úpravu
prístupovej cesty riešiť komisiou pre ochranu verejného poriadku.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 6:
Žiadosť Jura Furku, bytom Valaská Belá č. 679 o úpravu miestnej komunikácie
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť bola riešená stavebnou komisiou, ktorá potvrdila, že sa jedná o MK ktorá patrí lesom.

Uznesenie číslo 37/2011 - OR
odporúča OZ žiadosť Jura Furku, bytom Valaská Belá č. 679 o úpravu miestnej
komunikácie zamietnuť, nakoľko MK nie je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 7:
Žiadosť Miroslava Furku, bytom Valaská Belá č. 676 o úpravu miestnej komunikácie
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť bola riešená stavebnou komisiou, ktorá uviedla, že k rodinným domom- Miroslava Furku č.
676, Róberta Grambličku a Alexandra Krpelana nie je položený asfaltový koberec.
Uznesenie číslo 38 /2011 - OR
odporúča OZ žiadosť Miroslava Furku, bytom Valaská Belá č. 676 o úpravu miestnej
komunikácie asfaltom, odložiť do zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať v mesiaci júl 2011
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 8:
Žiadosť Faláta Stanislava, bytom Valaská Belá č. 69 o úpravu prístupovej cesty
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť bola riešená stavebnou komisiou, ktorá uviedla že cesta je neupravená. K žiadosti je doložená
aj fotodokumentácia MK.
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Uznesenie číslo 39 /2011 - OR
odporúča starostovi obce do OZ zistiť v pozemkovej knihe vlastníka miestnej komunikácie
ktorá vedie k RD č. 659, 69, 70, 71
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 9:
Žiadosť Štefana Pugzíka, bytom Valaská Belá č. 809 o zavedenie pouličného osvetlenia
a výmenu elektrického stĺpa.
Predkladá Ing. Katarína Mazániková, predsedníčka stavebnej komisie
- žiadosť bola riešená stavebnou komisiou, stĺp k pouličnému osvetleniu je odhnitý a výmena za nový je
potrebná.
Uznesenie číslo 40 /2011 - OR
odporúča OZ schváliť zavedenie pouličného osvetlenia po výmene elektrického stĺpa
energetickými závodmi, odporúča starostovi obce informovať energetické závody
o nutnosti výmeny dreveného stĺpa za betónový.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 10:
Žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 o opravu cesty
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 41 /2011 - OR
odporúča OZ preveriť stavebnou komisiou
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 11:
Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá 98 o vyasfaltovanie prístupovej cesty
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 42 /2011 - OR
odporúča OZ preveriť stavebnou komisiou
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 12:
Žiadosť spoločnosti Efekta, Kopčianska 10, Bratislava o prenájom nebytových priestorov.
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Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 43 /2011 - OR
odporúča starostovi obce do OZ stanoviť návrh podmienok na prenájom priestorov
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 13:
Žiadosť spoločnosti Koruna, Bytčianska 114, Žilina o prenájom nebytových priestorov.
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 44 /2011 - OR
odporúča starostovi obce do OZ stanoviť návrh podmienok na prenájom priestorov
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 14:
Oboznámenie Štefana Hlinku, bytom Valaská Belá 446 o prechode cez súkromný
pozemok.
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 45 /2011 - OR
odporúča komisií pre ochranu verejného poriadku predložiť jej stanovisko do OZ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 15:
Žiadosť Materského centra Trpaslíkovo, Valaská Belá 242 o poskytnutie obecného
pozemku v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska.
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 46 /2011 - OR
odporúča OZ poskytnúť obecný pozemok v areáli zdravotného strediska pre účely
detského ihriska.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 16:
Oznámenie Základnej školy vo Valaskej Belej o stave rozpočtu v ŠJ na rok 2011
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 47 /2011 - OR
odporúča OZ zobrať na vedomie
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Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 17:
Pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole
Predkladá Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 48 /2011 - OR
odporúča starostovi obce zaslať v pozvánke na OZ pravidlá prenajímania majetku obce
Valaská Belá v ZŠ
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

Rôzne
Ø hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett informoval o nutnosti prijatia rozpočtových
zmien, nakoľko sa na budovu Obecného úradu zakupovali plastové okná, ktoré nie sú
narozpočtované.
Uznesenie číslo 49 /2011 - OR
odporúča starostovi obce do OZ vypracovať návrh rozpočtových zmien na rok
2011
Ø starosta obce informoval poslancov o možnosti predaja rozostavanej stavby v centre
obce
1.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie obecnej rady.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vo Valaskej Belej dňa 24. 3. 2011
Zapísala: Daniela Cigáňová

Overovatelia zápisnice:

Jarmila Kopčanová
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Ing. Viliam Furka
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