Zápisnica

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. mája 2011
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2300 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.
2. Žiadosť pani Baginovej, Valaská Belá 641 o ohradenie detského ihriska.
3. Nesúhlas Poľovníckeho združenia Valaská Belá s nelegálne zriadenou
motokrosovou dráhou.
4. Oznámenie skupiny občanov Val. Belá o svojvoľnom vybudovaní motokrosovej
trate motorkármi v časti obce Škrípov.
5. Upozornenie a žiadosť vlastníkov nehnuteľností u Nemčekov o prijatie
opatrení na nápravu nepriaznivého stavu komunikácie.
6. Žiadosť pána Matúša Nemčeka o opravu cestnej komunikácie do lazu Dutý
a lazu Slezákov.
7. Žiadosť Ing. Ľubomíra Hatinu, Nová Dubnica o opravu cesty do lazov
Nemčekovci, Púčkovci.
8. Žiadosť obyvateľov od Mihálov o výpomoc pri oprave prístupovej cesty.
9. Žiadosť vlastníkov nehnuteľností na laze Veľkí Faškovci o pomoc s úpravou
prístupovej cesty.
10. Žiadosť Tibora Kochana, Valaská Belá 1388 o poskytnutie betónových válovcov
a stavebného materiálu.
11. Žiadosť Ing. Jozefa Rábeka, Nová Dubnica, Anny Roth, rod. Ďurmekovej,
Júliusa Roháča a vlastníkov rekreačných chát u Petelúchov o opravu prístupovej
cesty.

12. Žiadosť obyvateľov bývajúcich v časti obce pri a.s. Leoni Slovakia
o vyasfaltovanie miestnej komunikácie.
13. Žiadosť o finančný príspevok na opravu prístupovej cesty na laz Pánisov.
14. Žiadosť o zakúpenie betónových rúr.
15. Žiadosť rady školy pri materskej škole o delegovanie nového člena do rady
školy pri MŠ.
16. Správa vedúcej ŠJ Jany Sieklovej o zaradení finančného pásma nákladov na
nákup potravín.
17. Informácia starostu obce Ing. Miloša Cúcika o stave súdneho sporu s COOP
Jednota Prievidza, spotrebné družstvo.
18. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ o odchodné.
19. Žiadosť riaditeľky ZŠ o spolufinancovanie projektu výstavby multifunkčného
ihriska na ZŠ.
20. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011.
21. Rôzne.
22. Diskusia.
23. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 6. 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. Starosta obce
navrhol do programu doplniť pred bod 21. Rôzne, bod Názory a pripomienky prítomných
obyvateľov obce. Ďalej na návrh riaditeľky základnej školy navrhol bod 19. zaradiť ako
bod 2.
Hlasovanie o zmene programu: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – zmeny programu boli schválené
Hlasovanie o programe ako celku: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Viktor Kotian a Jarmila
Kopčanová.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mareka
Nemčeka a Miroslava Podskoča.
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.
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.
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- Uznesenie číslo 60/2011 - úloha splnená čiastočne, zmluva bola zaslaná, zatiaľ nie je
podpísaná zo strany spoločnosti EFEKTA Bratislava, prevádzka bude otvorená
od 1. 6. 2011. Pani Ďurmeková pripomienkovala toto uznesenie, zaujímalo ju, z akého
dôvodu bola nájomná zmluva odsunutá o mesiac. Uviedla, že obec prišla o mesačné
nájomné.
- Uznesenie č. 63/2011 – úloha nesplnená, verejné obstarávanie vyhlásené nebolo.
Starosta zdôvodnil, že túto úlohu konzultoval s právničkou, ktorá uviedla, že na verejné
obstarávanie musí byť oprávnená osoba, ktorá má na verejné obstarávanie oprávnenie.
K tejto úlohe sa vyjadril hlavný kontrolór, uviedol, že na zákazku s nízkou hodnotou
nemusí byť oprávnená osoba, ktorá je spôsobilá na verejné obstarávanie. Úloha trvá.
- Uznesenie č. 64/2011 – úloha bola splnená – kontajnery boli označené.
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej záverom správu o kontrole plnenia uznesení
a úloh z nich vyplývajúcich vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 65/2011
2. Žiadosť riaditeľky Základnej školy vo Valaskej Belej o spolufinancovanie
projektu výstavby multifunkčného ihriska na ZŠ – žiadosť predložila riaditeľka
základnej školy. Oboznámila prítomných o plánovanej realizácii projektu multifunkčného
ihriska v areáli základnej školy. Hlavný kontrolór upozornil riaditeľku ZŠ, že na túto
investičnú akciu je potrebné verejné obstarávanie. Po menšej rozprave medzi riaditeľkou
základnej školy a poslancami prebehlo hlasovanie.
Hlasovanie: za 7, proti 2 (Anna Ďurmeková, Samuel Topák), zdržal sa hlasovania 0 – prijaté uznesenie č. 66/2011.
3. Ústna žiadosť Mgr. Aleny Baginovej, Valaská Belá 641 o ohradenie detského
ihriska – poslanci hlasovali za realizáciu ohrady ihriska.
Hlasovanie: za 0, proti 8, zdržal sa hl. 1 (Viktor Kotian) – uznesenie nebolo prijaté.
4. Nesúhlas Poľovníckeho združenia Valaská Belá s nelegálne zriadenou
motokrosovou dráhou – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci odporučili starostovi
obce doriešiť podnet Poľovníckeho združenia Valaská Belá.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 67/2011.
5. Oznámenie skupiny občanov Valaská Belá o svojvoľnom vybudovaní
motokrosovej trate motorkármi v časti obce Škrípov – prečítal starosta obce. Poslanci
odporučili starostovi obce odpovedať na oznámenie skupine obyvateľov v zastúpení
Róberta Mihála, Valaská Belá 292.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 68/2011.
6. Upozornenie a žiadosť vlastníkov nehnuteľností u Nemčekov o prijatie
opatrení na nápravu nepriaznivého stavu komunikácie – prečítal starosta obce.
Stanovisko predložila predsedníčka stavebnej komisie Ing. Katarína Mazániková. Stavebná
komisia navrhla žiadosť odložiť, z dôvodu, že ťažba dreva bude v uvedenej lokalite
pokračovať. Poslanci navrhli zvolať do 15. augusta 2011 jednanie so zástupcami
Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný
úrad Prievidza a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného
zastupiteľstva, prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 69/2011.
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7. Žiadosť pána Matúša Nemčeka o opravu cestnej komunikácie do lazu Dutý a
Slezákovci – prečítal starosta obce, navrhol žiadosť odložiť s tým, že zvolá do 15. augusta
2011 jednanie so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku
Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov
s poslancami obecného zastupiteľstva, prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 70/2011.
8. Žiadosť Ing. Ľubomír Hatina, Nová Dubnica o opravu cesty do lazov
Nemčekovci, Púčkovci – starosta obce prečítal žiadosť, preverila ju aj stavebná komisia,
predsedníčka uviedla, že predseda US vo Valaskej Belej prisľúbil opravu tejto prístupovej
cesty. Poslanci navrhli žiadosť odložiť s tým, že bude zvolané do 15. augusta 2011 jednanie
so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR,
Obvodný lesný úrad Prievidza a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami
obecného zastupiteľstva, prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 71/2011.
9. Žiadosť obyvateľov od Mihálov o výpomoc pri oprave prístupovej cesty –
žiadosť prečítal starosta obce. Žiadosť preverila stavebná komisia, stanovisko prečítala
predsedníčka stavebnej komisie. Poslanci schválili výpomoc pri oprave prístupovej cesty do
Mihálov vo forme poskytnutia cca 5 ton štrku 0,8 mm.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 1(Samuel Topák) – prijaté uznesenie č. 72/2011.
10. Žiadosť vlastníkov nehnuteľností na laze Veľkí Faškovci o pomoc s úpravou
prístupovej cesty – prečítal starosta obce. Žiadosť preverila stavebná komisia, stanovisko
prečítala predsedníčka komisie. Stavebná komisia odporučila žiadosť zamietnuť. Poslanci
žiadosť navrhli zamietnuť, nakoľko stav cesty je prejazdný a obec nemôže zasahovať do
vodného toku.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 1(Marek Nemček) – prijaté uznesenie č. 73/2011.
11. Žiadosť Tibora Kochana, Valaská Belá 1388 o poskytnutie betónových válovcov
a stavebného materiálu – žiadosť prečítal starosta obce, obecná rada odporučila
starostovi obce preveriť vlastníctvo pozemku, starosta obce uviedol, že vlastníctvo
preveroval, pozemok nie je vo vlastníctve obce. Žiadosť preverovala aj stavebná komisia,
stanovisko prečítala predsedníčka komisie. Poslanci hlasovali o poskytnutí materiálu na
opravu cesty.
Hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa hl. 3 (Ing. Katarína Mazániková, Marek Nemček
a Vendelín Pružinec) – uznesenie nebolo prijaté
12. Žiadosť Ing. Jozefa Rábeka, Trenčianska 19, Nová Dubnica, Anny Roth, rod.
Ďurmekovej, Školské námestie 389/2, Rohožník, Júliusa Roháča, Svätoplukova 96,
Nováky a vlastníkov rekreačných chát u Petelúchov o opravu prístupovej cesty –
prečítal starosta obce, žiadosť preverila aj stavebná komisia, stanovisko prečítala
predsedníčka stavebnej komisie. Starosta obce navrhol žiadosti odložiť do 15. augusta 2011
na jednanie so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku
Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov
s poslancami obecného zastupiteľstva, prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.
Hlasovanie: za 9, proti 0, , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 74/2011.
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13. Žiadosť obyvateľov bývajúcich v časti obce pri Leoni Slovakia, s. r. o. Valaská
Belá o vyasfaltovanie miestnej komunikácie – žiadosť prečítal starosta obce. Obecná
rada odporučila starostovi obce zrealizovať jednanie so zástupcami Leoni Slovakia, s. r. o.
Valaská Belá za účelom spolufinancovania opravy miestnej komunikácie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 75/2011.
14. Žiadosť o finančný príspevok na opravu prístupovej cesty na laz Pánisov –
žiadosť prečítal starosta obce, preverovala ju aj stavebná komisia, stanovisko prečítala
predsedníčka stavebnej komisie, uviedla, že predseda US prisľúbil materiál na opravu cesty.
Poslanci žiadosť zamietli. Žiadatelia budú prizvaní na jednanie so zástupcami Urbárskeho
spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza
a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 76/2011.
15. Žiadosť Márie Šebovej, bytom Ilava o zakúpenie betónových rúr na
premostenie potoka – prečítal starosta obce. Hlavný kontrolór upozornil, že sa jedná
o potok, ktorý nie je vo vlastníctve obce, obec by nemala investovať do cudzieho majetku.
Poslanci navrhli zakúpenie bet. rúr zamietnuť.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Anna Ďurmeková) – prijaté uznesenie
č. 77/2011.
16. Žiadosť Rady školy pri MŠ vo Valaskej Belej o delegovanie nového člena do
rady školy pri MŠ – prečítal starosta obce. K žiadosti sa vyjadril hlavný kontrolór.
Poslanci navrhli odvolať člena RŠ pri MŠ pána Tomáša Púryho a schváliť nového člena
pani Jarmilu Kopčanovú.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Jarmila Kopčanová) – prijaté uznesenie
č. 78/2011.
17. Správa vedúcej ŠJ MŠ vo Valaskej Belej Janky Sieklovej o zaradení finančného
pásma nákladov na nákup potravín – poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 79/2011.
18. Informácia advokátky JUDr. Jany Bezákovej, Advokátska kancelária Prievidza
o stave súdneho sporu s COOP Jednota SD Prievidza – informáciu prečítal starosta
obce. Poslanci informáciu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 80/2011.
19. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ o odchodné
– poslanci hlasovali o schválení dofinancovania odchodného.
Hlasovanie: za 2 (Miroslav Podskoč, Vendelín Pružinec), proti 3 (Samuel Topák, Anna
Ďurmeková, Marek Nemček), zdržali sa hl. 4 (Ing. Katarína Mazániková, Ing. Viliam Furka,
Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová) – uznesenie nebolo prijaté.
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20. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011 – správu predložil starosta obce. Rekapitulácia
bola doručená všetkým poslancom. Hlavný kontrolór upozornil, že je potrebné úpravy
rozpočtu pre budúcnosť robiť pred prekročením rozpočtovej položky. Poslanci plnenie
rozpočtu za I. štvrťrok 2011 vzali na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 81/2011.
21. Názory a pripomienky ostatných prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
OZ boli prítomní viacerí občania. Marian Híreš pripomienkoval požiadavku ZŠ vo Valaskej
Belej o dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ o odchodné. Ďalej sa informoval či sa môže
eterník vyvážať do veľkoobjemových kontajnerov. Uviedol, že vie o tom, že v kontajneri
na cintoríne bol eterník, z toho dôvodu sa zaujímal o to, ako bol zlikvidovaný. Starosta
obce uviedol, že o tom vedel a eterník bol odvezený na skládku do Novák. Ďalej sa pán
Híreš vyjadril k veľkoobjemovým kontajnerom a k vývozu veľkoobjemových kontajnerov.
Ďalšia pripomienka bola od občana Petra Peťovského, informoval sa kedy bude preverená
žiadosť o zavedenie vodovodnej prípojky k jeho rodinnému domu.
Ďalšia pripomienka bola zo strany Antona Hlinku, informoval sa o svojich sťažnostiach
ohľadom susedských sporov, ktoré stále pretrvávajú a neriešia sa. Uviedol, že rodina
Matiašových robí neporiadok v okolí ich domu a nikto si toto nevšíma. Poslanci názory
a pripomienky obyvateľov vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, 1 poslanec nehlasoval (Vendelín Pružinec) – prijaté
uznesenie č. 82/2011.

22. Rôzne:
- starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia rozpočtu obce Valaská
Belá – poslanci hlasovali za prijatie rozpočtového opatrenia
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marek Nemček), 2 poslanci nehlasovali (Vendelín
Pružinec a Miroslav Podskoč) – prijaté uznesenie č. 83/2011.
- Obec Kanianka - náklady spojené s činnosťou hlavného kontrolóra obce –
vysvetlenie podal hlavný kontrolór. Poslanci informáciu hlavného kontrolóra vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, 1 poslanec nehlasoval (Vendelín Pružinec) – prijaté
uznesenie č. 84/2011.
- Poslanci na návrh obecnej rady hlasovali za zmenu v Zásadách odmeňovania
poslancov OZ, volených zástupcov samosprávy obce Valaská Belá a účinkujúcich
pri občianskych obradoch – poslanci o návrhu hlasovali a prijali zmenu v odmeňovaní
poslancov za účasť na zasadnutí OZ zo 16 € na 20 € a za účasť na zasadnutí OR zo 7 € na
10 €.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, 1 poslanec nehlasoval (Vendelín Pružinec) – prijaté
uznesenie č. 85/2011.
- Spôsob predaja rozostavanej budovy Domu služieb – medzi poslancami prebehla
dlhšia rozprava. K návrhu sa vyjadril aj hlavný kontrolór. Poslanci navrhli schváliť pri
predaji rozostavanej budovy domu služieb spôsob predaja hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za 6, proti 2 (Samuel Topák, Anna Ďurmeková), zdržal sa hl. 0, 1 poslanec
nehlasoval (Vendelín Pružinec) – prijaté uznesenie č. 86/2011.
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23. Diskusia:
· 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.

UZNESENIA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. mája 2011
(65/2011 – 86/2011)
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. 65/2011
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.: Žiadosť riaditeľky Základnej školy vo Valaskej
o spolufinancovanie projektu výstavby multifunkčného ihriska na ZŠ.

Belej

Uznesenie č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
zmenu účelu schválenej dotácie z obecného rozpočtu na spolufinancovanie projektu
výstavby multifunkčného ihriska na ZŠ.
B) ukladá
riaditeľke Základnej školy vo Valaskej Belej realizovať projekt výstavby multifunkčného
ihriska na ZŠ vo Valaskej Belej formou verejného obstarávania.

k bodu č. 3: Ústna žiadosť Mgr. Aleny Baginovej, Valaská Belá 641 o ohradenie
detského ihriska
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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k bodu č. 4.: Nesúhlas Poľovníckeho združenia Valaská Belá s nelegálne zriadenou
motokrosovou dráhou.
Uznesenie č. 67/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce doriešiť podnet nesúhlasu Poľovníckeho združenia Valaská Belá
s nelegálne zriadenou motokrosovou dráhou.

k bodu č. 5.: Oznámenie skupiny občanov Valaská Belá o svojvoľnom vybudovaní
motokrosovej trate motorkármi v časti obce Škrípov.
Uznesenie č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce odpovedať na oznámenie skupiny občanov Valaská Belá, časť Škrípov
a okolie, v zastúpení Róberta Mihála, Valaská Belá 292.

k bodu č. 6.: Upozornenie a žiadosť vlastníkov nehnuteľností u Nemčekov
o prijatie opatrení na nápravu nepriaznivého stavu komunikácie.
Uznesenie č. 69/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zvolať do 15. augusta 2011 jednanie so zástupcami Urbárskeho
spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza
a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného zastupiteľstva,
prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.

k bodu č. 7.: Žiadosť pána Matúša Nemčeka o opravu cestnej komunikácie do lazu
Dutý a Slezákovci.
Uznesenie č. 70/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť pána Matúša Nemčeka o opravu cestnej komunikácie do lazu Dutý a Slezákovci
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B) odporúča
starostovi obce zvolať do 15. augusta 2011 jednanie so zástupcami Urbárskeho
spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza
a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného zastupiteľstva,
prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.

k bodu č. 8.: Žiadosť Ing. Ľubomír Hatina, P. O. Hviezdoslava 85/12-5, Nová
Dubnica o opravu cesty do lazov Nemčekovci, Púčkovci.
Uznesenie č. 71/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť Ing. Ľubomíra Hatinu, P. O. Hviezdoslava 85/12-5, Nová Dubnica o opravu cesty
do lazov Nemčekovci, Púčkovci.
B) odporúča
starostovi obce zvolať do 15. augusta 2011 jednanie so zástupcami Urbárskeho
spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza
a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného zastupiteľstva,
prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.

k bodu č. 9.: Žiadosť obyvateľov od Mihálov o výpomoc pri oprave prístupovej
cesty.
Uznesenie č. 72/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
výpomoc pri oprave prístupovej cesty do Mihálov vo forme poskytnutia cca 5 ton štrku
0,8 mm.

k bodu č. 10.: Žiadosť vlastníkov nehnuteľností na laze Veľkí Faškovci o pomoc
s úpravou prístupovej cesty.
Uznesenie č. 73/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť vlastníkov nehnuteľností na laze Veľkí Faškovci, nakoľko stav cesty je prejazdný
a obec nemôže zasahovať do vodného toku.
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k bodu č. 11.: Žiadosť Tibora Kochana, Valaská Belá 1388 o poskytnutie betónových
válovcov a stavebného materiálu.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

k bodu č. 12.: Žiadosť Ing. Jozefa Rábeka, Trenčianska 19, Nová Dubnica, Anny
Roth, rod. Ďurmekovej, Školské námestie 389/2, Rohožník, Júliusa Roháča,
Svätoplukova 96, Nováky a vlastníkov rekreačných chát u Petelúchov o opravu
prístupovej cesty.
Uznesenie č. 74/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť Ing. Jozefa Rábeka, Trenčianska 19, Nová Dubnica, Anny Roth, rod. Ďurmekovej,
Školské námestie 389/2, Rohožník, Júliusa Roháča, Svätoplukova 96, Nováky a vlastníkov
rekreačných chát u Petelúchov o opravu prístupovej cesty.
B) odporúča
starostovi obce zvolať do 15. augusta 2011 jednanie so zástupcami Urbárskeho
spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza
a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného zastupiteľstva,
prípadne žiadateľmi o úpravy ciest.

k bodu č. 13.: Žiadosť obyvateľov bývajúcich v časti obce pri Leoni Slovakia, s. r. o.
Valaská Belá o vyasfaltovanie miestnej komunikácie.
Uznesenie č. 75/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť obyvateľov bývajúcich v časti obce pri Leoni Slovakia , s. r. o. Valaská Belá do
budúceho zasadnutia OZ, nakoľko je iniciované stretnutie s majiteľmi spoločnosti Leoni,
s. r. o. za účelom spolufinancovania opravy miestnej komunikácie.
k bodu č. 14.: Žiadosť o finančný príspevok na opravu prístupovej cesty na laz
Pánisov.
Uznesenie č. 76/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) zamieta
žiadosť o finančný príspevok na opravu prístupovej cesty na laz Pánisov.
10

B) odporúča
starostovi obce prizvať žiadateľov lazu Pánisovci na jednanie so zástupcami Urbárskeho
spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza
a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami obecného zastupiteľstva.

k bodu č. 15.: Žiadosť Márie Šebovej, bytom Ilava o zakúpenie betónových rúr na
premostenie potoka.
Uznesenie č. 77/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
zakúpenie betónových rúr na premostenie potoka.

k bodu č. 16.: Žiadosť Rady školy pri MŠ vo Valaskej Belej o delegovanie nového
člena do rady školy pri MŠ.
Uznesenie č. 78/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odvoláva
pôvodného člena Rady školy pri MŠ vo Valaskej Belej pána Tomáša Púryho.
B) volí
nového člena Rady školy pri MŠ vo Valaskej Belej pani Jarmilu Kopčanovú.

k bodu č. 17.: Správa vedúcej ŠJ MŠ vo Valaskej Belej Janky Sieklovej o zaradení
finančného pásma nákladov na nákup potravín.
Uznesenie č. 79/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
správu vedúcej ŠJ MŠ vo Valaskej Belej Janky Sieklovej o zaradení finančného pásma
nákladov na nákup potravín.
B) ukladá
vedúcej ŠJ MŠ predkladať tieto správy osobne.
Termín: trvalý

Zodpovedný: vedúca ŠJ MŠ – Janka Sieklová
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k bodu č. 18.: Informácia advokátky JUDr. Jany Bezákovej, Advokátska kancelária
Prievidza o stave súdneho sporu s COOP Jednota SD Prievidza.
Uznesenie č. 80/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu o stave súdneho sporu s COOP Jednota Prievidza SD.

k bodu č. 19.: Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ
o odchodné.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

k bodu č. 20.: Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011.
Uznesenie č. 81/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2011.

k bodu č. 21.: Názory a pripomienky ostatných prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 82/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
názory a pripomienky prítomných obyvateľov obce.

k bodu č. 22.: Rôzne.
Uznesenie č. 83/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením číslo 8 v zmysle ustanovenia § 14 odst. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy
121002 DzN SVD Krištáľ – exekúcia
+
11404 €
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Bežné výdavky
01116 637012 Súdne poplatky

+

4471,20 €

Uznesenie č. 84/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu hlavného kontrolóra obce k predloženým nákladom spojených s činnosťou
hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 85/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov samosprávy obce
Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch v článku V. bod 1 a) zo 16 € na 20 €
za účasť na zasadnutí OZ a v článku V. bod 1 b) zo 7 € na 10 € za účasť na zasadnutí OR
s účinnosťou od 1. 6. 2011.
Uznesenie č. 86/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
spôsob predaja rozostavanej budovy domu služieb na námestí obce, nachádzajúcej sa na
parc. č. 616 a 617/4 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nedostatok finančných
prostriedkov na dostavbu.
B) odporúča
starostovi obce zverejniť oznam na informačnej tabuli, v tlači a na internete.

Vo Valaskej Belej dňa 2. júna 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marek Nemček

a
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Miroslav Podskoč

