Zápisnica

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 31. augusta 2011
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Viliam Furka, Miroslav Podskoč, Anna Ďurmeková - ospravedlnení
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 0010 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. Správa o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ.
3. Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.
4. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný v súlade
so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
5. Návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri
obce Valaská Belá.
6. Návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
7. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške
príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení VZN č. 3/2008.
8. Žiadosť Tomáša Sýkoru, Valaská Belá 151 o uloženie obrubníkov na ceste
do Jančovej.
9. Žiadosť Ing. Mariána Gerega, Topoľová 821/13, Partizánske o pomoc
pri dobudovaní prístupovej cesty do lazu Bukovec.

10. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Valaská Belá z dôvodu realizácie
zberného dvora.
11. Žiadosť Vladimíra Ondrejkoviča, Valaská Belá 401 o zmenu územného
plánu obce Valaská Belá.
12. Žiadosť Antona Jurenku, Valaská Belá 688 o pomoc pri rekonštrukcii
kanála.
13. Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88 o zmenu
územného plánu.
14. Návrh Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323.
15. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
16. Rôzne.
17. Diskusia.
18. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 8. 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 6 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. Poslanci nemali
pripomienky k programu rokovania a tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jarmila Kopčanová
a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Vendelína Pružinca a Ing. Katarínu Mazánikovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, 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.
- Uznesením číslo 75/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť obyvateľov
bývajúcich v časti obce pri Leoni Slovakia, s. r. o. Valaská Belá, nakoľko je iniciované
stretnutie s majiteľmi spoločnosti Leoni, s. r. o. za účelom spolufinancovania opravy
miestnej komunikácie – starosta obce informoval prítomných, že bol na osobnom stretnutí
so zástupcami Leoni Slovakia, obhliadli miestnu komunikáciu, budú rokovať s novým
konateľom a zašlú vyjadrenie.
- Uznesením č. 102/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Jozefa Nemčeka
o odpredaj parciel s tým, že bude preverená stavebnou komisiou. Žiadosť preverila
stavebná komisia, vyjadrenie predložila Ing. Katarína Mazániková – predsedníčka komisie.
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Poslanci navrhli neknihovaných pozemkov podľa GP č. 176/2011 – parcelu č. 18522/4
o výmere 46 m2 – diel 4 a parcelu č. 18522/5 o výmere 2 m2 – diel 13 spôsobom hodným
osobitného zreteľa za cenu 1 €/m2. Tento návrh jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 106/2011.
- Uznesením č. 97/2011 – obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať parcelu
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 €/m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je svahovitý pozemok, priľahlý k pozemku kupujúcich –
poslanci hlasovali za odpredaj pozemku.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marek Nemček) –uznesenie nebolo prijaté
z dôvodu, že za odpredaj nehlasovala trojpätinová väčšina všetkých poslancov OZ.
- Uznesenie č. 103/2011 – VZN bude prerokované v bode 6. programu rokovania.
- Uznesenie č. 104/2011 – obecné zastupiteľstvo poverilo 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 – starosta obce uviedol,
že výberové konanie neuskutočnil, tieto záležitosti vybavuje firma, ktorá vypracováva
projekt. Bude sa tejto úlohe venovať v bode 16. Rôzne.
- Uznesenie č. 47/2011 – obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Radka Nemčeka
o úpravu miestnej komunikácie. Poslanci žiadosť jednomyseľne zamietli z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov. Prijaté uznesenie 107/2011.
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej záverom správu o kontrole plnenia uznesení
a úloh z nich vyplývajúcich vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 105/2011
2. Správa o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ – predložila Janka Sieklová.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo vypracovať dotazník pre potenciálnych stravníkov ŠJ ZŠ
a ŠJ MŠ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 108/2011.
3. Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 – obecná rada odporučila
starostovi obce pripraviť porovnanie vývozov komunálneho odpadu a objemového
odpadu. Porovnávacie tabuľky predložil starosta obce. Poslanci plnenie rozpočtu
jednomyseľne vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 109/2011.
4. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný v súlade so
zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve – bol vypracovaný a prerokovaný na
zasadnutí obecnej rady. Poslancom bol návrh doručený spolu s pozvánkou. O návrhu
poslanci hlasovali a VZN jednomyseľne schválili. Poslanci navrhli schvaľovanie VZN
odložiť do budúceho zasadnutia OZ a odporučili starostovi obce predložiť celkové
náklady na cintorín a dom smútku za posledné tri roky.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – prijaté uznesenie č. 110/2011.
5. Návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce
Valaská Belá - návrh bol doručený všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie.
Návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí obecnej rady. Obecné zastupiteľstvo odložilo
návrh VZN do októbrového zasadnutia OZ na prepracovanie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 111/2011.
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6. Návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá – návrh bol doručený
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci VZN č. 4/2011 jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 112/2011.
7. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom
klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení
VZN č. 3/2008 – návrh bol zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci VZN
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 113/2011.
8. Žiadosť Tomáša Sýkoru, Valaská Belá 151 o uloženie obrubníkov na ceste do
Jančovej – obecná rada odporučila žiadosť schváliť. Stavebná komisia preverila náklady na
realizáciu tejto akcie a navrhla zamietnuť uloženie obrubníkov. Obecné zastupiteľstvo
navrhlo iný spôsob opravy a túto realizovať s opravou miestnej komunikácie do lazu Dutý.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali a tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 114/2011.
9. Žiadosť Ing. Mariana Gerega, Topoľová 821/13, Partizánske o pomoc pri
dobudovaní prístupovej cesty do lazu Bukovec – žiadosť prečítal starosta obce.
Stavebná komisia žiadosť preverila, uviedla, že je finančne veľmi nákladná. Obecné
zastupiteľstvo žiadosť zamietlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 115/2011.
10. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Valaská Belá z dôvodu realizácie
zberného dvora – jedná sa o parcelu číslo 12709/4 - orná pôda o výmere 3100 m2,
zapísanú na LV 6733, parcelu číslo 12716 - trvalý trávnatý porast o výmere 4156 m2,
zapísanú na LV č. 1 a 12717 - trvalý trávnatý porast o výmere 1909 m2, zapísanú na LV 1.
Poslanci zmenu územného plánu jednomyseľne schválili z dôvodu realizácie zberného
dvora.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 116/2011.
11. Žiadosť Vladimíra Ondrejkoviča, Valaská Belá 401 o zmenu územného plánu
obce Valaská Belá na parcele č. 10330/3 o výmere 281 m2 z dôvodu výstavby
rodinného domu – poslanci jednomyseľné schválili zmenu územného plánu
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 117/2011.
12. Žiadosť Antona Jurenku, Valaská Belá 688 o pomoc pri rekonštrukcii kanála –
prečítal starosta obce. Poslanci navrhli zamietnutie rekonštrukcie kanála z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 118/2011.
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13. Žiadosť Miloša Kodaja a manž. Eleonóry, Valaská Belá 88 o zmenu územného
plánu z dôvodu výstavby rodinného domu na parcele č. 8824 – poslanci jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 119/2011.
14. Návrh Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 – prečítal starosta obce. K návrhu
prebehla rozprava medzi poslancami. Návrh poslanci vzali na vedomie a odporučili
starostovi obce zistiť podmienky a finančné náklady realizácie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 120/2011.
15. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – zo strany
občanov neboli žiadne pripomienky.
16. Rôzne:
–
Starosta obce predložil oboznámenie so situáciou v Školskej jedálni pri Základnej
škole vo Val. Belej k 31. 7. 2011, ktorú zaslala Základná škola vo Valaskej Belej – poslanci
vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 121/2011.
–
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne – stanovisko k oznámeniu občanov
časť Škrípov – prečítal starosta obce, poslanci stanovisko vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 122/2011.
–
Starosta obce informoval o odpredaji nákladného auta LIAZ OcÚ Liešťany –
poslanci informáciu starostu vzali na vedomie s tým, že preverí stav a cenu vozidla.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 123/2011.
–
Starosta obce predložil cenovú ponuku na opravu strechy v MŠ Valaská Belá –
poslanci informácie vzali na vedomie a odporučili starostovi obce zistiť cenovú reláciu
fúkanej izolácie strechy.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 124/2011.
–
Vladimír Streďanský, Val. Belá – Gápel 21 – žiadosť o zrealizovanie stretnutia
poslancov s občanmi časti obce Gápel – poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 125/2011.
–
Starosta obce informoval o realizácii zberného dvora v obci Valaská Belá,
o vypracovaní projektu, ďalej informoval o probléme s pozemkom. Obecné zastupiteľstvo
navrhlo zamietnuť podpísanie zmluvy s projekt. kanceláriou K2 ateliér, Nitra na
vypracovanie projektu „Zberný dvor pre obec Valaská Belá“ – za jednomyseľne.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 126/2011.
17. Diskusia:
· Poslanec Marek Nemček sa informoval o platbách za komunálny odpad u chatárov,
ďalej poslanec Marek Nemček navrhol, aby sa hrali v miestnom rozhlase skladby tichšie
a v kratšom časovom intervale, ďalej poslancov oboznámil o ponuke rezbára z Hornej
Poruby.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu
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Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 31. augusta 2011
(105/2011 – 126/2011)
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. 105/2011
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.
Uznesenie č. 106/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce – neknihované pozemky parcelu č. 18522/4 o výmere 46 m2
– diel 4 a parcelu č. 18522/5 o výmere 2 m2 – diel 13, podľa GP č. 176/2011 pánovi
Jozefovi Nemčekovi, Valaská Belá 216 za cenu 1 €/m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je prístupová cesta k rodinnému domu.
Uznesenie č. 107/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Radka Nemčeka, bytom Valaská Belá č. 411 o opravu miestnej komunikácie
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
k bodu č. 2.: Správa o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ.
Uznesenie č. 108/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
správu o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ.
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B) odporúča
sociálnej komisii v spolupráci s obecným úradom do budúceho zasadnutia OZ vypracovať
dotazník pre stravníkov ŠJ, cudzích stravníkov a možných stravníkov o kvalite stravy v ŠJ
ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej.
k bodu č. 3.: Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.
Uznesenie č. 109/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.
k bodu č. 4.: Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný
v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Uznesenie č. 110/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom
NR SR č. 131/201 Z. z. o pohrebníctve do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
B) odporúča
starostovi obce predložiť celkové náklady na údržbu cintorína a domu smútku za posledné
3 roky.
k bodu č. 5.: Návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
v katastri obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 111/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Valaská Belá
do októbrového zasadnutia obecného zastupiteľstva.
B) odporúča
starostovi obce prepracovať VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
v katastri obce Valaská Belá.
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k bodu č. 6.: Návrh VZN č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 112/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení na území Obce Valaská Belá.
k bodu č. 7.: Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy
a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
v znení VZN č. 3/2008.
Uznesenie č. 113/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej
škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení VZN č. 3/2008.
k bodu č. 8.: Žiadosť Tomáša Sýkoru, Valaská Belá 151 o uloženie obrubníkov na
ceste do Jančovej.
Uznesenie č. 114/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Tomáša Sýkoru, Valaská Belá 151 o uloženie obrubníkov na ceste do Jančovej,
nakoľko stavebná komisia a obecné zastupiteľstvo navrhlo iný spôsob realizácie opravy
a túto opravu plánuje realizovať súčasne s opravou miestnej komunikácie do lazu Dutých.
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k bodu č. 9.: Žiadosť Ing. Mariana Gerega, Topoľová 821/13, Partizánske o pomoc
pri dobudovaní prístupovej cesty do lazu Bukovec.
Uznesenie č. 115/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Ing. Mariana Gerega, Topoľová 821/13, Partizánske o pomoc pri dobudovaní
prístupovej cesty do lazu Bukovec, nakoľko tento spôsob úpravy cesty nesplní účel opravy,
pretože pri väčších dažďoch sa piesok vymyje. Obec nemá dostatok finančných
prostriedkov na realizáciu takejto opravy.
k bodu č. 10.: Žiadosť o zmenu územného plánu obce Valaská Belá z dôvodu
realizácie zberného dvora.
Uznesenie č. 116/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre parcelu číslo 12709/4 - orná pôda o výmere
3100 m2, zapísanú na LV 6733, parcelu číslo 12716 - trvalý trávnatý porast o výmere 4156
m2, zapísanú na LV č. 1 a 12717 - trvalý trávnatý porast o výmere 1909 m2, zapísanú
na LV 1 z dôvodu realizácie zberného dvora.
k bodu č. 11.: Žiadosť Vladimíra Ondrejkoviča, Valaská Belá 401 o zmenu
územného plánu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 117/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre Vladimíra Ondrejkoviča, bytom Valaská
Belá 401, na parcelu č. 10330/3 o výmere 281 m2, z dôvodu výstavby rodinného domu.
k bodu č. 12.: Žiadosť Antona Jurenku, Valaská Belá 688 o pomoc pri rekonštrukcii
kanála.
Uznesenie č. 118/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Antona Jurenku, Valaská Belá 688 o pomoc pri rekonštrukcii kanála ČOV
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
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k bodu č. 13.: Žiadosť Miloša Kodaja a manž. Eleonóry, Valaská Belá 88 o zmenu
územného plánu z dôvodu výstavby rodinného domu na parcele č. 8824.
Uznesenie č. 119/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu obce Valaská Belá na parcelu číslo 8824 o výmere 1954 m2,
zapísanej na LV č. 7017 pre Miloša Kodaja a manželku Eleonóru, Valaská Belá 88
k dodatočnému stavebnému povoleniu na výstavbu rodinného domu.
k bodu č. 14: Návrh Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323
Uznesenie č. 120/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
návrh pána Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323.
B) odporúča
starostovi obce preveriť podmienky a finančné náklady realizácie návrhu pána Nemčeka.
k bodu č. 16: Rôzne
Uznesenie č. 121/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
oboznámenie so situáciou v Školskej jedálni pri Základnej škole vo Valaskej Belej
k 31. 7. 2011.
Uznesenie č. 122/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
stanovisko Krajského úradu ŽP v Trenčíne, odboru ochrany prírody a krajiny, k oznámeniu
skupiny občanov Valaská Belá, ktorí nesúhlasia s vybudovaním motokrosovej dráhy.
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Uznesenie č. 123/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu starostu obce o odpredaji nákladného auta LIAZ 110 OcÚ Liešťany.
Uznesenie č. 124/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
informáciu starostu obce o oprave strechy na budove materskej školy.
B) odporúča
starostovi obce zistiť cenu fúkanej izolácie strechy.
Uznesenie č. 125/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
iniciované stretnutie s občanmi časti obce Valaská Belá – Gápel a prediskutovanie ich
problémov.
Uznesenie č. 126/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
podpísanie zmluvy s projekt. kanceláriou K2 ateliér, s. r. o. Nitra na vypracovanie projektu
„Zberný dvor pre obec Valaská Belá“ z dôvodu komplikácií so stavebným pozemkom
parc. č. 12709/4 a 12709/5

Vo Valaskej Belej dňa 8. septembra 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a
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Ing. Katarína Mazániková

