Zápisnica

zo zasadnutia z Obecnej rady
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Daniela Cigáňová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 1900 h

***
1. Rokovanie obecnej rady otvoril a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie bolo
zvolané
v zmysle
§
14
zákona
NR
SR
č.
369/90
Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil Ing. Viliama Furku a Ing. Katarínu
Mazánikovú. Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil Danielu Cigáňovú.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení OZ konaného dňa 31.8. 2011
3. Žiadosť Stanislava Goleja, Valaská Belá 753 o nainštalovanie pouličného osvetlenia
4. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o rozšírenie územného plánu obce na
parcelu č. 849
5. Rôzne
6. Diskusia, uznesenie, záver
Hlasovanie za návrh programu rokovania: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
K bodu č. 2:
Uznesenie č. 110/2011 OZ odporúča starostovi obce predložiť celkové náklady na údržbu
cintorína a domu smútku za posledné 3 roky.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval o výdavkoch za posledné 3 roky, ktoré boli v roku 2008 – 77 534,- Sk, v roku
2009 – 3052,19 Eur, v roku 2010 – 5 321,80 Eur, do 31.8.2011 boli výdavky na cintorín 2 821,42
Eur. 1 člen OR navrhol ponechať výšku poplatku za hrobové miesta podľa predloženého návrhu, ďalší
člen navrhol výšku poplatku 15,- Eur za jedno hrobové miesto, 25,- Eur za dvojhrob a 35,- Eur za
trojhrob a tretí člen OR navrhol výšku poplatku za jedno hrobové miesto 20,- Eur, za dvojhrob 30,- Eur
a trojhrob 40,- Eur a zapracovať do VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska pripomienky z OR
konanej 18.8.2011.
------------------

K bodu č. 2 :
Uznesenie č.120/2011 OZ odporúča starostovi obce zistiť podmienky a finančné náklady
realizácie návrhu Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že dňa 28.9.2011 bude mať rokovanie s Ing. Liškom z dopravného
inšpektorátu
------------------

K bodu č. 2 :
Uznesenie č.123/2011 OZ odporúča starostovi obce preveriť stav a cenu nákladného auta
Liaz OcÚ Liešťany
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že cena nákladného auta je 5.000,- Eur, technický stav je vyhovujúci, auto má
22 rokov, 1 rok sa nevyužíva.
------------------

K bodu č. 2 :
Uznesenie č. 124/2011 OZ odporúča starostovi obce zistiť cenovú reláciu fúkanej izolácie
na opravu strechy na MŠ
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že fúkaná povrchová úprava je vhodná len na zateplenie do suchého priestoru
-------------------K bodu č. 3 :
Žiadosť Stanislava Goleja, Valaská Belá 753 o nainštalovanie verejného osvetlenia
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 90/2011 - OR
odporúča starostovi obce a stavebnej komisií preveriť do OZ skutkový stav
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
-------------------K bodu č. 4
Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o rozšírenie územného plánu obce na parcelu č. 849
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 91/2011 - OR
odporúča OZ schváliť zmenu územného plánu na parcelu č. 849
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 1 – uznesenie bolo prijaté.
----------------------K bodu č. 5 - rôzne
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Starosta obce informoval o ústnej ponuke Bc. Jaroslava Bytčáneka uzatvoriť nájomnú
zmluvu o budúcej zmluve, ohľadom odpredaja domu služieb po dokončení realizácie
stavby obci
Uznesenie číslo 92/2011 - OR
odporúča OZ neuzatvárať nájomnú zmluvu s Bc. Jaroslavom Bytčánekom
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------Poslankyňa Jarmila Kopčanová odporučila vypracovať zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce.
Uznesenie číslo 93/2011 - OR
odporúča starostovi obce zabezpečiť vypracovanie zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------Starosta obce informoval o ústnej žiadosti Anny Matlovej na zakúpenie toalety do bytu na
ZŠ
Uznesenie číslo 94/2011 - OR
odporúča starostovi obce zistiť na katastri v Prievidzi či sa dajú prekvalifikovať byty na ZŠ
na obecné byty
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

K bodu č. 6 – diskusia
-

Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o mape, ktorá je v centre obce umiestnená pri
hlavnej ceste, či nie je možné ju zrekonštruovať a umiestniť pri vývesné tabule na námestí obce

-

Starosta obce informoval o nutnosti vydania knižnej publikácie o Obci Valaská Belá, nakoľko
o dva roky si obec pripomenie 690. výročie vzniku. Približné náklady na 200 stranovú
publikáciu pri 500 výtlačkoch by boli 3.000 Eur. Naša rodáčka pani Urminská so synom nám
ponúkli spoluprácu s jej napísaním aj vydaním.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie obecnej rady.
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Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Vo Valaskej Belej dňa 22. 9. 2011
Zapísala: Daniela Cigáňová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Viliam Furka
Ing. Katarína Mazániková
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