Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá

UZNESENIA

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 31. marca 2011
(40/2011 – 58/2011)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 4. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Zámer obce odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Valaská Belá, a to rozostavanú
stavbu Domu služieb umiestnenú na pozemku parcela číslo 616 a parcela číslo
617/4.
3. Žiadosť Materského centra Trpaslíkovo, Valaská Belá o poskytnutie obecného
pozemku v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska.
4. Žiadosť spoločnosti EFEKTA, Kopčianska 10, Bratislava a spoločnosti
KORUNA, Bytčianska 114, Žilina o prenájom priestorov, nachádzajúcich sa
v budove OcÚ za účelom zriadenia prevádzky predajne potravín.
5. Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie.
6. Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej komunikácie.
7. Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilova 26, Bratislava o úpravu prístupovej
cesty.
8. Žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 o opravu miestnej komunikácie.
9. Žiadosť Miroslava Furku, Valaská Belá 676 o vyasfaltovanie prístupovej cesty
k rodinným domom v lokalite u Míchov.
10. Žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 o úpravu prístupovej cesty.
11. Žiadosť Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809 o zavedenie pouličného osvetlenia.
12. Štefan Hlinka, Valaská Belá 446 – oboznámenie o prechode cez súkromný
pozemok.
13. Žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 o opravu cesty.
14. Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá č. 98 o vyasfaltovanie prístupovej cesty
15. Oznámenie o stave rozpočtu v Školskej jedálni pri ZŠ vo Valaskej Belej na rok
2011.
16. Návrh rozpočtových zmien na rok 2011.
17. Informatívne správy starostu obce.
_____________________________________________________________________

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. 40/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevku na pobyt
dieťaťa v MŠ, 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 v znení VZN č. 3/2008.
Uznesenie č. 41/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
žiadosť Dušana Môcika, Valaská Belá 384 o predĺženie verejného elektrického osvetlenia.
Uznesenie č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich z predchádzajúcich
zasadnutí OZ predloženú starostom obce.
k bodu č. 2.: Zámer obce odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Valaská Belá, a to
rozostavanú stavbu Domu služieb umiestnenú na pozemku parcela číslo 616
a parcela číslo 617/4.
Uznesenie č. 43/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
ponuku
Ing.
Stanislavy
Bytčanek
a Bc.
Jaroslava
Bytčanek,
bytom
J. Kalinčiaka 93/16, Žilina o odkúpenie rozostavanej budovy domu služieb, nachádzajúcej
sa na parcelách č. 616 a 617/4 k. ú. Valaská Belá za cenu 16 597,- €.
B) schvaľuje
že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bude
zrealizovaná forma predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvody osobitného zreteľa:
- budova je dlhodobo nepredajná
- obec nemá dostatok finančných prostriedkov na dostavanie a údržbu budovy
a zabezpečenie ochrany budovy
- obec nemá dostatok financií na prípadnú asanáciu budovy .
- predchádzanie úrazom a vstupu nepovoleným osobám
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C) odporúča
starostovi
obce
zverejniť
daný
spôsob
odpredaja
č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení a to od 1. 4. 2011.

v zmysle

zákona

k bodu č. 3: Žiadosť Materského centra Trpaslíkovo, Valaská Belá o poskytnutie
obecného pozemku v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska.
Uznesenie č. 44/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
žiadosť Materského centra Trpaslíkovo, Valaská Belá 242 o poskytnutie obecného
pozemku v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska.

k bodu č. 4.: Žiadosť spoločnosti EFEKTA, Kopčianska 10, Bratislava a spoločnosti
KORUNA, Bytčianska 114, Žilina o prenájom priestorov, nachádzajúcich sa
v budove OcÚ za účelom zriadenia prevádzky predajne potravín.
Uznesenie č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
žiadosť spoločnosti EFEKTA, Kopčianska 10, Bratislava a spoločnosti KORUNA,
Bytčianska 114, Žilina o prenájom priestorov, nachádzajúcich sa v budove OcÚ za účelom
zriadenia prevádzky predajne potravín.
B) schvaľuje
spôsob prenechania majetku obce do nájmu na základe obchodnej verejnej súťaže s tým,
že podmienky prenechania majetku do nájmu budú zverejnené podľa zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
C) odporúča
starostovi obce zverejniť daný spôsob prenechania majetku obce do nájmu na verejnej
tabuli obce, internetovej stránke obce a v regionálnych novinách.
Podmienky verejnej súťaže:
1. minimálna cena za m2 je 20 €
2. prevádzka potravín
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k bodu č. 5.: Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá č. 430 o opravu miestnej
komunikácie.
Uznesenie č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Karola Furku, bytom Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie z dôvodu,
že miestna komunikácie nie je vo vlastníctve obce Valaská Belá.

k bodu č. 6.: Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej
komunikácie.
Uznesenie č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej komunikácie do zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci júl 2011.

k bodu č. 7.: Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilovova č. 26, Bratislava
o zabezpečenie úpravy cesty.
Uznesenie č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Miroslava Vinického, Vavilovova č. 26, Bratislava o úpravu prístupovej cesty.

k bodu č. 8.: Žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 a ostatných obyvateľov obce
v časti Pastierky – žiadosť o opravu miestnej komunikácie
Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 o opravu miestnej komunikácie.
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k bodu č. 9.: Žiadosť Miroslava Furku Valaská Belá 676 a spol. o vyasfaltovanie
prístupovej cesty k rodinným domom v lokalite u Míchov.
Uznesenie č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Miroslava Furku, Valaská Belá 676 a spol. o vyasfaltovanie prístupovej cesty
k rodinným domom v lokalite u Míchov, nakoľko miestna komunikácia nie je vo
vlastníctve obce Valaská Belá.

k bodu č. 10.: Žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 – žiadosť o úpravu
prístupovej cesty
Uznesenie č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 o úpravu prístupovej cesty.

k bodu č. 11.: Žiadosť Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809 o zavedenie pouličného
osvetlenia
Uznesenie č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zavedenie pouličného osvetlenia pri rodinnom dome Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809.

k bodu č. 12.: Štefan Hlinka, Valaská Belá 446 – oboznámenie o prechode cez
súkromný pozemok.
Uznesenie č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
oboznámenie Štefana Hlinku, Valaská Belá 446 o prechode cez súkromný pozemok.
B) odporúča
starostovi obce zaslať Štefanovi Hlinkovi písomné vyjadrenie.
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k bodu č. 13.: Žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 o opravu cesty.
Uznesenie č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 o opravu cesty.

k bodu č. 14.: Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá 98 o vyasfaltovanie prístupovej
cesty.
Uznesenie č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá 899 o vyasfaltovanie prístupovej cesty.

k bodu č. 15.: Oznámenie o stave rozpočtu v Školskej jedálni pri Základnej škole vo
Valaskej Belej na rok 2011.
Uznesenie č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
oznámenie o stave rozpočtu v Školskej jedálni pri Základnej škole vo Valaskej Belej na rok
2011.

k bodu č. 16.: Návrh rozpočtových zmien na rok 2011.
Uznesenie č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2011 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. a) a b) 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:
KZ

41

111003

Výnos dane z príjmov pouk.ÚS

KZ

41

121002

DzN SVD Krištáľ - exekúcia
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+13 534,- €
+3 310,- €

KZ

1161

312001

Príspevok na podporu RMZ

+8 988,- €

_______________________________________________________________________________
Príjmy spolu:

+ 25 832,- €

Bežné výdavky:
KZ

41

1.1-01116–642012

Starosta obce - odstupné

+8 359,- €

KZ

41

13.1-01116–635006

Obec – oprava budovy OcÚ

+6 000,- €

KZ

41

11.1-0620 – 611

RMZ – tarifný plat

+1 553,- €

KZ

41

11.1-0620 – 616

RMZ – doplatok do minim. mzdy

+122,- €

KZ

41

11.1-0620 – 621

RMZ – poistné do VšZP

+165,- €

KZ

41

11.1-0620 – 625001

RMZ – nemocenské poist.

+24,- €

KZ

41

11.1-0620 – 625002

RMZ – starobné poistenie

+ 30,- €

KZ

41

11.1-0620 – 625003

RMZ – úrazové poistenie

+13,- €

KZ

41

11.1-0620 – 625004

RMZ – invalidné poistenie

+49,- €

KZ

41

11.1-0620 – 625005

RMZ – poist. v nezamestnanosti

+17,- €

KZ

41

11.1-0620 – 625007

RMZ – poistenie do RFS

+78,- €

KZ

41

11.1-0620 – 637014

RMZ – stravovanie zamestnancov

KZ

41

11.1-0620 – 637034

RMZ – popl.za vstupné lekár. prehliadky

+55,- €

KZ

41

11.1-0620 – 637042

RMZ – náhrada príjmu pri dočasnej PN

+47,- €

KZ

41

9.1-0810 – 642001

Telovýchovná jednota – transfer

KZ

1161

11.1-0620 – 611

RMZ z ESF – tarifný plat

KZ

1161

11.1-0620 – 621

RMZ z ESF – poistné do VšZP

KZ

1161

11.1-0620 – 625001

RMZ z ESF – nemocenské poist.

+93,- €

KZ

1161

11.1-0620 – 625002

RMZ z ESF – starobné poistenie

+933,- €

KZ

1161

11.1-0620 – 625003

RMZ z ESF –úrazové poistenie

+54,- €

KZ

1161

11.1-0620 – 625004

RMZ z ESF – invalidné poistenie

KZ

1161

11.1-0620 – 625005

RMZ z ESF – poist. v nezamestnanosti

KZ

1161

11.1-0620 – 625007

RMZ z ESF – poistenie do RFS

KZ

41

2.1-0133 – 611

KZ

41

2.1-0133 – 612002

KZ

41

8.1-09111 – 611 MŠ – tarifný plat

- 1 650,- €

KZ

41

8.1-09111 – 637027

+1 650,- €

KZ

41

8.1-09601 – 614 ŠJ MŠ – odmeny

- 161,- €

KZ

41

8.1-09601 – 635009

+161,- €

+1 050,- €

- 918,- €
+6 659,- €
+665,- €

+200,- €
+67,- €
+317,- €

IVS – tarifný plat

- 60,- €

IVS – ostatné príplatky

+60,- €

MŠ – odmeny na DVP zastup.pedag.
ŠJ MŠ – oprava a údržba softvéru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdavky spolu:

+25 832,- €
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Kapitálové príjmy :

0,- €

Kapitálové výdavky :

0,- €

Finančné príjmové operácie:

0,- €

Finančné výdavkové operácie:

0,- €

Príjmy celkom:

+25 832,- €

Výdavky celkom:

+25 832,- €

k bodu č. 17.: Informatívne správy starostu obce
Uznesenie č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informatívne správy starostu obce:
- Štátna školská inšpekcia, Trenčín – oznámenie o zaradení školskej inšpekcie
- JUDr. Jana Bezáková – správa o stave súdneho sporu COOP Jednota Prievidza, SD
a Obec Valaská Belá o zaplatenie 58.487,70 €
- Starosta obce informoval o platnosti smernice č. 8/2011, ktorou sa určuje postup
pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie
havarijných situácií
- Starosta obce informoval o možnosti výstavby nájomných bytov
- Starosta obce informoval o pozemku pod zberný dvor

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
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