Zápisnica

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 30. júna 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 2130 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. Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
4. Návrh VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze
z rozpočtu obce.
5. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2010.
6. Odpredaj rozostavanej budovy Domu služieb vo Valaskej Belej.
7. Návrh a schválenie platu starostu obce.
8. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce.
9. Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o odkúpenie parcely.
10. Žiadosť Milana Satinu, Piešťanská 4, Žilina o finančnú, alebo materiálnu
pomoc pri výstavbe vodovodu.
11. Žiadosť vlastníkov domov lazu Slávikovci o dovoz štrku na prístupovú cestu.
12. Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o opravu komunikácie.
13. Žiadosť Miloslava Kráľa, Astrová 54, Bratislava o zabezpečenie ochrany
majetku v zmysle právnych predpisov.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 7. 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. Poslanci nemali
pripomienky k programu rokovania a tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe ako celku: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Anna Ďurmeková
a Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Samuela
Topáka a Viktora Kotiana.
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.
- Uznesenie číslo 36/2011 – obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Petra Peťovského,
Valaská Belá, Matušíková 1230 o vybudovanie nového prívodu pitnej vody. Pán Peťovský
presunul svoju požiadavku na budúci rok, pretože na pozemkoch bude prebiehať ťažba
dreva.
- Uznesenie č. 60/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce
do 30. 4. 2011 uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Efekta, s. r. o. Bratislava –
zmluvu starosta obce zaslal 28. 4. 2011 pani Cintulovej na email. Podpísaná bola
od 1. 6. 2011.
- Uznesenie č. 63/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce
do 30. 4. 2011 vyhlásiť verejné obstarávanie na opravy a údržbu elektrických zariadení,
rozhlasu a verejného osvetlenia. Verejné obstarávanie vyhlásené nebolo, bol prijatý
zamestnanec na dohodu o vykonaní práce na vykonávanie prác vodiča a elektrikára v obci.
- Uznesenie č. 67/2011 – úloha bola splnená. 9. 6. 2011 bolo zaslané vyjadrenie
Poľovníckemu združeniu Valaská Belá.
- Uznesenie č. 68/2011 – úloha bola splnená. 9. 6. 2011 bolo zaslané vyjadrenie
Bc. Róbertovi Mihálovi, Val. Belá 292.
- Uznesenie č. 75/2011 – obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť obyvateľov bývajúcich
v časti obce pri Leoni Slovakia, s. r. o. Valaská Belá z dôvodu, že je iniciované stretnutie
s majiteľmi spoločnosti Leoni. 30. 5. 2011 bolo plánované stretnutie zrušené zo strany
zástupcov Leoni. Bola im zaslaná písomná žiadosť o spolufinancovanie miestnej
komunikácie.
- Uznesenie č. 86/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce zverejniť
zámer odpredať budovu domu služieb. Úloha bola splnená. Zámer odpredať budovu bol
zverejnený na internete, na obecnej tabuli a v regionálnej tlači.
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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. 87/2011
2. Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác – bol
vypracovaný a prerokovaný na zasadnutí obecnej rady. Poslancom bol návrh doručený
spolu s pozvánkou. O návrhu poslanci hlasovali a VZN jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – prijaté uznesenie č. 88/2011.
3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb –
návrh bol doručený všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. Návrh VZN bol
prerokovaný na zasadnutí obecnej rady. Po zmenách VZN poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 89/2011.
Poslanci v súvislosti s prijatím nového VZN zrušili hlasovaním VZN č. 2/2002.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 90/2011.
4. Návrh VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu
obce – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s dôvodovou správou k VZN
a pozvánkou na zasadnutie OZ. Bol prerokovaný na zasadnutí obecnej rady. Návrh
pripomienkoval hlavný kontrolór, vysvetlil pojmy náhlej a hmotnej núdze. Podľa jeho
názoru je nariadenie nad rámec zákona, nie je v ňom možné udeľovať výnimky, pretože je
to všeobecné záväzné nariadenie. Pani Vrtíková uviedla, že pripomienky konzultovala
s pani prokurátorkou Bahýlovou, ktorá uviedla, že je toto VZN v súlade so zákonom a je
v poriadku. Uviedla, že VZN má slúžiť ako pomôcka pri rozhodovacích záležitostiach pre
komisiu sociálnu a pre starostu obce. Pripomienky k návrhu VZN mali aj viacerí poslanci.
Po dlhšej rozprave poslanci hlasovali o prijatí VZN č. 5/2011 o poskytovaní sociálnej
výpomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu obce Valaská Belá a zároveň o zrušení VZN
č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení všetkých neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 91/2011.
5. Záverečný účet obce Valaská Belá – bol zverejnený na obecnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora Ing. Zuzany
Šelingovej. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce predložil aj hlavný kontrolór.
Záverom odporučil záverečný účet schváliť bez výhrad. Správy sú súčasťou originálu tejto
zápisnice.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 92/2011.
6. Odpredaj rozostavanej budovy Domu služieb vo Valaskej Belej – zámer
odpredať budovu spôsobom hodným osobitného zreteľa bol zverejnený na obecnej tabuli,
internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Obecnému zastupiteľstvu boli doručené tri
ponuky na odpredaj budovy. K odpredaju prebehla rozprava medzi poslancami obce
a hlavným kontrolórom. K odpredaju a k pripomienkam poslancov obce sa vyjadril aj
prítomný žiadateľ o odpredaj budovy Bc. Bytčanek. Starosta obce navrhol, aby sa hlasovalo
o odpredaji budovy spôsobom hodným osobitného zreteľa.
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Hlasovanie: za 7, proti 2 (Anna Ďurmeková, Samuel Topák), zdržal sa hl. 0 – prijaté
uznesenie č. 93/2011.
Ďalej poslanci hlasovali jednotlivo o žiadostiach o odpredaj obecného majetku:
- EKO TEAM, spol. s r. o. , Dedovec II. 1824/342, Považská Bystrica – návrh na
odpredaj budovy domu služieb s navrhovanou cenou 20 000 €.
Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková, Samuel Topák) – uznesenie
nebolo prijaté.
- Pištanek Richard, Poruba 395 – žiadosť o odkúpenie rozostavanej budovy domu
služieb s navrhovanou cenou 20 000 €.
Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková, Samuel Topák) – uznesenie
nebolo prijaté
- Ing. Stanislava Bytčanek a Bc. Jaroslav Bytčanek, Jána Kalinčiaka 93/16, Žilina –
ponuka na odkúpenie rozostavanej budovy domu služieb za cenu 20 000 €.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková, Samuel Topák) – prijaté
uznesenie č. 94/2011.
7. Návrh na schválenie platu starostu obce – s účinnosťou od 1. 6. 2011 platí novela
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011
Z. z. V zmysle nového zákona je potrebné do 30. 6. 2011 rozhodnúť o plate starostu
v súlade s platnou novelou zákona. Obecná rada odporučila schváliť plat vo výške 1700 € hrubá mzda. Poslanci hlasovali za prijatie takéhoto uznesenia.
Hlasovanie: za 6, proti 1(Samuel Topák), zdržal sa hl. 2 (Vendelín Pružinec, Anna
Ďurmeková) – prijaté uznesenie č. 95/2011.
8. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce – návrh predložil starosta obce,
obecná rada odporučila schváliť odmenu vo výške 100 €.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Jarmila Kopčanová) – prijaté uznesenie
č. 96/2011.
9. Žiadosť Júliusa Kuna, Valaská Belá o odkúpenie parcely číslo – prečítal starosta
obce. Poslanci hlasovali o odpredaji pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa za
cenu 1 €.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 97/2011.
10. Žiadosť Milana Satinu, Piešťanská 4, Žilina – žiadosť o finančnú a materiálnu
pomoc pri výstavbe vodovodu. K problému vodovodu na Stanáku prebehla rozprava
medzi poslancami, hlavným kontrolórom a starostom obce. Starosta obce dal hlasovať
o poskytnutí finančnej a materiálnej pomoci na výstavbu vodovodu.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 9 – uznesenie nebolo prijaté
11. Žiadosť vlastníkov domov v obci Valaská Belá – Slávikov laz o dovoz štrku na
úpravu prístupovej komunikácie – prečítal starosta obce. Starosta obce navrhol
poskytnúť materiál na úpravu cesty. O návrhu poslanci hlasovali
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Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková) – prijaté uznesenie
č. 98/2011.
12. Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o opravu komunikácie – žiadosť
prečítal starosta obce. Obecná rada odporučila starostovi obce odložiť žiadosť do
budúceho rokovania z dôvodu, že je zvolané stretnutie so zástupcami US Val. Belá, Lesov
SR, OZ Prievidza, Čiernej hory, a.s., Val. Belá a obce. Poslanci hlasovali za odloženie
žiadosti do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 99/2011.
13. Žiadosť Miloslava Kráľa, Astrová 54, Bratislava o zabezpečenie ochrany
majetku v zmysle právnych predpisov na laze u Pánisov – žiadosť prečítal starosta
obce. Poslanci žiadosť odporučili odložiť. Žiadosť bude prerokovaní na jednaní dňa
15. 7. 2011 so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku
Lesy SR, OZ Prievidza a súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov s poslancami
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 100/2011.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – zo strany
občanov neboli žiadne pripomienky.
15. Rôzne:
–
Hlavný kontrolór predložil plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 - poslanci
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 101/2011.
–
Žiadosť Jozefa Nemčeka, Valaská Belá 216 o odpredaj pozemku parc. č. 18522/4
o výmere 46 m2 – diel 4 a parcely č. 18522/5 o výmere 2 m2 – diel 13 podľa geometrického
plánu č. 176/2011 – poslanci odložili na preverenie majetko-právnych vzťahov stavebnou
komisiou.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 102/2011.
–
Poslankyňa Jarmila Kopčanová pripomienkovala návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa
dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa
materskej školy a školských zariadení na území obce Val. Belá – VZN je potrebné doplniť
a vyvesiť na 15 dní.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 103/2011.
–
Starosta obce informoval o vyhlásení výzvy na zberný dvor – prebehla rozprava.
Poslanci hlasovali o poverení starostu obce vyhlásením výberového konania na výber
externého manažmentu, ktorý zabezpečí vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z projektu 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
a operačného programu životného prostredia. Zároveň poveruje starostu obce na
vyčlenenie finančných zdrojov v rozpočte obce na rok 2011 na spolufinancovanie tohto
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projektu vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu maximálne do výške 25 000 €.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 104/2011.

16. Diskusia:
· Poslanec Samuel Topák upozornil na chybu v zmluve s EFEKTA, s. r. o. Bratislava,
navrhol zmluvu prepracovať.
· Poslankyňa Anna Ďurmeková sa informovala o vývoze odpadu, kto kontroluje vývozy
veľkoobjemových kontajnerov.
· 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 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 30. júna 2011
(87/2011 – 104/2011)
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. 87/2011
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.: Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných
prác.
Uznesenie č. 88/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá č. 6/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác.
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k bodu č. 3: Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb.
Uznesenie č. 89/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá č. 7/2011 o pravidlách času predaja v obchodoch a času
prevádzky služieb.
Uznesenie č. 90/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
VZN obce Valaská Belá č. 2/2002 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb.

k bodu č. 4.: Návrh VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze
z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 91/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A)
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá č. 5/2011 o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze
z rozpočtu obce Valaská Belá po zapracovaní pripomienok.
B)
ruší
VZN obce Valaská Belá č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení všetkých neskorších zmien
a doplnkov.

k bodu č. 5.: Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2010.
Uznesenie č. 92/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení „Záverečný účet
a celoročné hospodárenie obce Valaská Belá za rok 2010 bez výhrad a nariaďuje obecnému
úradu vrátiť sumu 15731,36 € do mimorozpočtových fondov obce.
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k bodu č. 6.: Odpredaj rozostavanej budovy Domu služieb vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 93/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj budovy rozostavanej stavby postavenej na parcele č. 616 a 617/4 a 617/1.
Uznesenie č. 94/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj rozostavanej budovy domu služieb na námestí obce, nachádzajúcej sa na parcele.
č. 616 o výmere 680 m2 a 617/4 o výmere 28 m2 a parcele č. 617/1 o výmere 4 m2 podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a to manželom Bc. Jaroslavovi Bytčanek a manželke Ing.
Stanislave Bytčanek, Jána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina za sumu 20 000 € s tým, že
parcela č. 617/4 o výmere 28 m2 je neusporiadaná a kupujúci si ju usporiada sám a všetky
poplatky súvisiace s prevodom majetku si znáša kupujúci.

k bodu č. 7.: Návrh a schválenie platu starostu obce.
Uznesenie č. 95/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plat starostu obce Valaská Belá Ing. Miloša Cúcika s účinnosťou od 1. 6. 2011:
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení 1523 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení zvýšený o 11,6 %
Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. je spolu 1 700 €.

k bodu č. 8.: Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie č. 96/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
polročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Valaská Belá vo výške 100 €.
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k bodu č. 9.: Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o odkúpenie parcely.
Uznesenie č. 97/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer na odpredaj parcely č. 13328/6 o výmere 370 m2 – druh pozemku TTP, zapísanú na
LV č. 1 pánovi Júliusovi Kunovi a manželke Viere Kunovej, rod. Iskrovej za cenu 1€/m 2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je svahovitý pozemok, priľahlý k pozemku
kupujúcich.

k bodu č. 10.: Žiadosť Milana Satinu, Piešťanská 4, Žilina o finančnú, alebo
materiálnu pomoc pri výstavbe vodovodu.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie

k bodu č. 11.: Žiadosť vlastníkov domov lazu Slávikovci o dovoz štrku na prístupovú
cestu.

Uznesenie č. 98/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
žiadosť vlastníkov domov v obci Valaská Belá, časť Slávikov laz, o dovoz štrku jedného
objemu ložnej plochy nákladného auta, resp. veľkoobjemového kontajnera.

k bodu č. 12.: Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o opravu komunikácie.
Uznesenie č. 99/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť pána Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o opravu komunikácie, z dôvodu, že
15. 7. 2011 sa uskutoční rokovanie so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej
Belej, štátneho podniku Lesy SR, OZ Prievidza, súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi
lesov za účasti poslancov OZ a starostu obce.
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k bodu č. 13.: Žiadosť Miloslava Kráľa, Astrová 54, Bratislava o zabezpečenie
ochrany majetku v zmysle právnych predpisov.
Uznesenie č. 100/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť pána Miloslava Kráľa, bytom Astrová 54, Bratislava o zabezpečenie ochrany
majetku v zmysle právnych predpisov z dôvodu, že 15. 7. 2011 sa uskutoční rokovanie
so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej, štátneho podniku Lesy SR, OZ
Prievidza, súkromnými vlastníkmi a nájomníkmi lesov za účasti poslancov OZ a starostu
obce.

k bodu č. 14.: Rôzne.
Uznesenie č. 101/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na II. polrok 2011.
Uznesenie č. 102/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť Jozefa Nemčeka, Valaská Belá 216 o odpredaj parcely č. 18522/4 o výmere 46 m2 –
diel 4 a parcely č. 18522/5 o výmere 2 m2 – diel 13 podľa GP č. 176/2011.
B) odporúča
stavebnej komisii v spolupráci s OÚ vo Val. Belej preveriť majetko-právne vzťahy v danej
oblasti.
Uznesenie č. 103/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce prepracovať návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa materskej školy
a školských zariadení na území obce Val. Belá
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Uznesenie č. 104/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce vyhlásením výberového konania na výber externého manažmentu, ktorý
zabezpečí vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z projektu 4.1.
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a operačného programu životného
prostredia. Zároveň poveruje starostu obce na vyčlenenie finančných zdrojov v rozpočte
obce na rok 2011 na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5 % z oprávnených
nákladov projektu maximálne do výške 25 000 €.

Vo Valaskej Belej dňa 6. júla 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Samuel Topák

a
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Viktor Kotian

