Zápisnica

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 31. marca 2011
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Miroslav Podskoč – ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2245 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. 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.
Predkladá starosta obce
3. Žiadosť Materského centra Trpaslíkovo, Valaská Belá o poskytnutie obecného
pozemku v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska.
Predkladá starosta obce
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.
Predkladá starosta obce
5. Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie
6. Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej komunikácie.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie

7. Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilova 26, Bratislava o úpravu prístupovej
cesty.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie
8. Žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 o opravu miestnej komunikácie.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie
9. Žiadosť Miroslava Furku, Valaská Belá 676 o vyasfaltovanie prístupovej cesty
k rodinným domom v lokalite u Míchov.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie
10. Žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 o úpravu prístupovej cesty.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie
11. Žiadosť Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809 o zavedenie pouličného osvetlenia.
Predkladá predsedníčka stavebnej komisie
12. Štefan Hlinka, Valaská Belá 446 – oboznámenie o prechode cez súkromný
pozemok.
Predkladá starosta obce
13. Oznámenie o stave rozpočtu v Školskej jedálni pri ZŠ vo Valaskej Belej na rok
2011.
Predkladá starosta obce
14. Návrh rozpočtových zmien na rok 2011.
Predkladá starosta obce
15. Informatívne správy starostu obce.
Predkladá starosta obce
16. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce
17. Diskusia
Záver
***
Otvorenie zasadnutia – 4. 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 8 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 dve žiadosti, ktoré omylom neboli zahrnuté
v pozvánke na zasadnutie OZ a to ako bod 13. Žiadosť Milana Mráza, Valaská
Belá 899 o opravu cesty a bod 14. Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá 98
o vyasfaltovanie prístupovej cesty .
Hlasovanie o návrhu na úpravu programu rokovania: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - úprava
programu bola schválená.
Hlasovanie o upravenom programe ako celku: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – program bol
schválený.
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Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Anna Ďurmeková
a Marek Nemček.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 1 (Anna Ďurmeková) – návrhová komisia bola
schválená
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta určil Samuela
Topáka a Viktora Kotiana.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – zapisovateľka zápisnice bola schválená
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. Správa je prílohou originálu tejto
zápisnice.
- Uznesenie číslo 27/2011 - úloha splnená, doplnok VZN bol vypracovaný a v zákonnej
lehote vyvesený na úradnej tabuli, k návrhu VZN bola zaslaná žiadosť o prerokovanie
pripomienok. Hlavný kontrolór upozornil, že pripomienky mali byť uvedené písomne,
pretože sa jedná o VZN. Vzhľadom na to, že občania boli prítomní na zasadnutí OZ
starosta dal hlasovať o tom, či udelí slovo pani Lenke Peťovskej – zástupkyni
Rodičovského združenia pri MŠ vo Valaskej Belej.
- Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – poslanci súhlasili s prednesením pripomienok
ústne.
- Z ústnej požiadavky pani Peťovskej bolo zrejmé, že sa prednesené pripomienky
netýkali zmeny zaradenia finančného pásma pre ŠJ pri MŠ vo Val. Belej, ale chodu
materskej škôlky a hlavne chodu Školskej jedálne pri MŠ vo Valaskej Belej. Tieto
pripomienky boli prejednávané na zasadnutí Rady MŠ vo Val. Belej dňa 18. 3. 2011.
Zapisovateľka zápisnice navrhla, aby boli pripomienky aj písomne doložené k žiadosti
Lenky Peťovkej a prerokované v bode18. Názory, pripomienky a ostatné požiadavky
ostatných prítomných obyvateľov obce.
Poslanci hlasovali za prijatie 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.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – prijaté uznesenie č. 40/2011
- Uznesenie č. 28/2011 – bola odložená žiadosť spoločnosti EFEKTA, s. r. o.
Bratislava o prenájom nebytových priestorov – žiadosť je predmetom rokovania bodu
programu č. 4.
- Uznesenie č. 29/2011 – k žiadosti Dušana Môcika o predĺženie verejného osvetlenia
k jeho rodinnému domu – predsedníčka stavebnej komisie uviedla, že žiadosť komisia
preverila na tvare miesta a určila približné náklady na prevádzku VO na 50 €, obecná rada
odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť predĺženie verejného osvetlenia k rodinnému
domu Dušana Môcika č. 384.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie č. 41/2011
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Uznesenie č. 30/2011 – úloha bola splnená.
Uznesenie č. 32/2011 – úloha bola splnená. Poslanci pripomienkovali, že v pravidlách
prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole vo Valaskej Belej nie sú
zahrnuté byty na ZŠ. Je potrebné doriešiť aj tento dlhoročný problém.
Uznesenie č. 33/2011 – úloha splnená.
Uznesenie č. 35/2011 – k žiadosti SZUŠ – Karolína Pavelková, Valaská Belá –
Ing. Viliam Furka – predseda finančnej komisie prečítal zápis zo zasadnutia finančnej
komisie. Uviedol, že finančná komisia prehodnotila výšku dotácie a navrhla zvýšiť dotáciu
na žiaka SZUŠ zo 60 € na 110 €. Zároveň finančná komisia predložila v súvislosti so
zvýšením dotácie aj návrh na uznesenie, v ktorom bola zapracovaná aj rozpočtová zmena.
Obecná rada odporučila starostovi obce zaslať SZUŠ vo Valaskej Belej, zastúpenej
Karolínou Pavelkovou oznámenie o predložení dokladov a to nájomnej zmluvy so ZŠ vo
Val. Belej a zmluvy, kde prevádzkuje základnú umeleckú školu.
Záverom starosta obce prečítal návrh na prijatie uznesenie.
Hlasovanie: za 0, proti 6 (Anna Ďurmeková, Viktor Kotian, Ing. Katarína Mazániková,
Jarmila Kopčanová, Marek Nemček, Vendelín Pružinec), zdržal sa 2 (Ing. Viliam Furka,
Samuel Topák). Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na
prijatie. Nebol predložený žiadny doplňujúci návrh.
Záverom správy o plnení úloh starosta obce informoval poslancov o úlohe, vyplývajúcej
z uznesenia č. 15/2011 z januárového zasadnutia OZ. Týmto uznesením bolo odporučené
starostovi obce určiť zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za prevádzku pohrebiska
v obci Valaská Belá – starosta obce uviedol, že zamestnanca určil pani Danielu Cigáňovú.
Ďalej bolo odporučené predložiť návrh VZN o prevádzke pohrebiska v zmysle zákona
č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení § 18 do zasadnutia obecnej rady v marci 2011
– k tejto úlohe starosta obce uviedol, že VZN spracované nebolo z dôvodu, že
zamestnanec musí absolvovať školenie. VZN starosta obce navrhol predložiť na zasadnutí
v mesiaci jún 2011. Návrhová komisia nepredložila žiadny návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej záverom správu o kontrole plnenia uznesení
a úloh z nich vyplývajúcich vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 42/2011
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 – starosta obce prečítal ponuku Ing. Stanislavy Bytčanek a Bc. Jaroslava Bytčanek,
Jána Kalinčiaka 93/16, Žilina – pán Bytčanek priblížil svoj zámer, prebudovať rozostavanú
stavbu Domu služieb na bytové jednotky. Prebehla rozprava medzi pánom Bytčanekom
a poslancami. Do rozpravy sa zapojili aj niektorí obyvatelia obce. Do rozpravy sa zapojil
a hlavný kontrolór, upozornil na zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí, uviedol, že poslanci
by sa mali zaoberať otázkou, akým spôsobom bude možný odpredaj rozostavanej stavby
Domu služieb v zmysle zákona. Ďalej uviedol, že obecné zastupiteľstvo v zmysle
citovaného zákona schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.
Poslanec Samuel Topák, upozornil, že podľa jeho názoru starosta obce nepostupoval
v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, pretože bola na internetovej stránke obce
zverejnená cena, o ktorej obecné zastupiteľstvo ešte nerozhodlo. Zároveň uviedol, že
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podľa neho prevod tejto budovy nie je spôsob hodný osobitného zreteľa. Starosta obce
navrhol odpredať rozostavanú stavbu podľa § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení. Starosta dal hlasovať o spôsobe odpredaja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za 6, proti 1 (Samuel Topák), zdržal sa hl. 1 (Anna Ďurmeková) –
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bolo prijaté uznesenie č. 43/2011
3. Materské centrum TRPASLÍKOVOVO, Valaská Belá 242 – žiadosť
o poskytnutie pozemku – žiadosť prečítal starosta obce. Obecná rada odporučila
poskytnúť pozemok v areáli zdravotného strediska pre účely detského ihriska. K zámeru sa
vyjadrila aj štatutárna zástupkyňa MC Trpaslíkovo Ing. Martina Furková. Hlavný kontrolór
upozornil poslancov na zákon č. 138/1991 o majetku obcí v platom znení, v zmysle
ktorého sa jedná o prenechanie pozemku do nájmu, tento zákon nepozná pojem
poskytnutie pozemku. Poslanci hlasovali za poskytnutie pozemku pri budove zdravotného
strediska.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 2 (Anna Ďurmeková, Marek Nemček) – prijaté
uznesenie č. 44/2011.
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 – žiadosti prečítal
starosta obce. Obecná rada odporučila starostovi obce stanoviť návrh podmienok na
prenájom priestorov. Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o spôsobe prenechania nebytových
priestorov o výmere 192,7 m2, nachádzajúcich sa v budove OcÚ vo Val. Belej do nájmu
formou obchodnej verejnej súťaže za podmienok: minimálna cena za m2 je 20 €,
v nebytových priestoroch bude zriadená predajňa potravín.
Hlasovanie: za 7 ,proti 0, zdržal sa hlasovania 1(Jarmila Kopčanová) – prijaté uznesenie
č. 45/2011.
5. Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá č. 430 o opravu miestnej komunikácie –
žiadosť o opravu miestnej komunikácie preverila komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia (ďalej len stavebná komisia), zistila, že je vo vlastníctve Urbárskeho
pozemkového spoločenstva, Valaská Belá. Obecná rada odporučila žiadosť zamietnuť
z dôvodu, že nie je vo vlastníctve obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 3 (Anna Ďurmekov, Ing. Katarína Mazániková, Marek
Nemček) – prijaté uznesenie č. 46/2011
6. Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej komunikácie –
preverila stavebná komisia, odporučila žiadosť zamietnuť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
na opravu tejto komunikácie. Obecná rada odporučila žiadosť odložiť do júlového zasadnutia OZ.
Poslanci hlasovali o návrhu odložiť žiadosť do zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude v mesiaci
júl 2011.
Hlasovanie. za 6, proti 0, zdržal sa 2 (Ing. Katarína Mazániková, Viktor Kotian) – prijaté
uznesenie č. 47/2011.
7. Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilovova č. 26, Bratislava o zabezpečenie
úpravy cesty – žiadosť prečítal starosta obce. Stavebná komisia po preverení odporučila
zamietnuť žiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Obecná rada odporučila
obecnému zastupiteľstvu žiadosť postúpiť komisii ochrany verejného poriadku na
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doriešenie z dôvodu, že cesta je podmočená vodou, ktorá vyteká zo studne. Poslanci
hlasovali o návrhu stavebnej komisie žiadosť zamietnuť.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 48/2011
8. Žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 a ostatných obyvateľov obce v časti
Pastierky – žiadosť o opravu miestnej komunikácie – žiadosť prečítal starosta obce.
Stavebná komisia žiadosť preverila a odporučila ju zamietnuť z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Obecná rada ju taktiež odporučila zamietnuť. Poslanci hlasovali
o návrhu zamietnuť žiadosť o opravu miestnej komunikácie.
Hlasovanie. za 7, proti 0, zdržal sa 1 (Vendelín Pružinec) – prijaté uznesenie č.49/2011
9. Žiadosť Miroslava Furku Valaská Belá 676 a spol. o vyasfaltovanie prístupovej
cesty k rodinným domom v lokalite u Míchov – žiadosť prečítal starosta obce.
Stavebná komisia žiadosť preverila a odporučila zamietnuť z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Obecná rada odporučila žiadosť odložiť do júlového zasadnutia
OZ. Poslanci hlasovali o návrhu stavebnej komisie zamietnuť žiadosť o opravu miestnej
komunikácie nakoľko miestna komunikácia nie je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 1 (Ing. Viliam Furka) – prijaté uznesenie č. 50/2011
10. Žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 – žiadosť o úpravu prístupovej cesty
– žiadosť prečítal starosta obce. Stavebná komisia odporučila žiadosť odložiť z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov, obecná rada odporučila starostovi obce zistiť
v pozemkovej knihe vlastníka miestnej komunikácie, ktorá vedie k rodinným domom
č. 659, 69, 70 a 71. Starosta obce oboznámil poslancov, že pozemok je vedený ako
neknihovaný vo vlastníctve obce. Poslanci navrhli túto miestnu komunikáciu zrealizovať.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 51/2011
11. Žiadosť Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809 o zavedenie pouličného osvetlenia –
žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci navrhli schváliť zavedenie osvetlenia.
Hlasovanie: za 7, proti 1 (Samuel Topák), zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 52/2011
12. Štefan Hlinka, Valaská Belá 446 – oboznámenie o prechode cez súkromný
pozemok – prečítal starosta obce. Tento problém riešila komisia ochrany verejného
poriadku. Starosta obce prečítal zápis z riešenia tohto problému komisiou ochrany
verejného poriadku. Bližšie poslancov oboznámil aj člen komisie ochrany verejného
poriadku poslanec Marek Nemček. Poslanci oboznámenie vzali na vedomie a odporučili
starostovi obce zaslať Štefanovi Hlinkovi písomné vyjadrenie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 53/2011
13. Žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 o opravu cesty – žiadosť prečítal
starosta obce. Stavebná komisia preverila túto žiadosť a odporučila ju zamietnuť z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov. Poslanci hlasovali o návrhu zamietnuť žiadosť
o opravu cesty.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0 – bolo prijaté uznesenie č. 54/2011
14. Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá č. 98 o vyasfaltovanie prístupovej cesty žiadosť prečítal starosta obce. Stavebná komisia navrhla žiadosť zamietnuť z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov. Poslanci hlasovali o zamietnutí žiadosti.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – bolo prijaté uznesenie č. 55/2011
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15. Oznámenie o stave rozpočtu v Školskej jedálni pri Základnej škole vo Valaskej
Belej na rok 2011 – prečítal starosta obce. Oboznámil poslancov aj o rozúčtovaní
finančných prostriedkov na budovu ŠJ v roku 2010 – poslanci oznámenie vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – bolo prijaté uznesenie č. 56/2011
16. Návrh rozpočtových zmien na rok 2011 – predložil starosta obce. Poslanec Marek
Nemček reagoval na návrh rozpočtových zmien, v ktorom sa má znížiť položka
TJ – transfer o 918 €. Informoval o finančnej situácii, v akej sa TJ nachádza. Uviedol aké
rôzne finančné výdavky má TJ. Poslanci hlasovali o predloženom návrhu rozpočtových
zmien.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 (Marek Nemček), 1 poslanec nehlasoval
(Vendelín Pružinec).
17. 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
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 poslanec (Vendelín Pružinec) –
prijaté uznesenie č. 58/2011.
18. Názory, pripomienky a iné požiadavky ostatných prítomných obyvateľov obce.
Na zasadnutí boli prítomní viacerí občania Valaskej Belej. Štefan Vaško, Milan Mulinka
a Peter Kocúr vyslovili nesúhlas so zriadením zberného dvora v Škrípove, pretože celá táto
časť je znečistená hlavne z toho dôvodu, že v minulosti sa tu nachádzala skládka. Navrhli
hľadať inú lokalitu v obci.
Štefan Vaško uviedol, že je potrebné financie hľadať napríklad aj spoplatnením verejného
priestranstva, ktoré občania užívajú na uskladnenie dreva a materiálu bezplatne.
Pani Lenka Peťovská doplnila pripomienky k materskej škole, požiadala o doplnenie člena
Rady školy pri MŠ vo Valaskej Belej z poslancov obecného zastupiteľstva.
19. Diskusia:
· poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
· poslanec Samuel Topák sa informoval, či sú už označené obecné kontajnery
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

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 31. marca 2011
(40/2011 – 58/2011)
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. 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.
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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
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

9

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

Vo Valaskej Belej dňa 5. 4. 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Samuel Topák

a
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Viktor Kotian

