Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 29.septembra 2011
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Viktor Kotian, Marek Nemček a Miroslav Podskoč - ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2030 h.

Program:

***

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný v súlade so
zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Žiadosť Stanislava Goleja, Valaská Belá 753 o nainštalovanie pouličného
osvetlenia.
Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o rozšírenie územného plánu obce na
parcelu číslo 849.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 9. 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: Ing. Viliam Furka
a Anna Ďurmeková.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Samuela
Topáka a Jarmilu Kopčanovú.
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 108/2011 obecné zastupiteľstvo odporučilo sociálnej komisii
v spolupráci s obecným úradom vypracovať dotazník pre stravníkov ŠJ, cudzích stravníkov
a možných stravníkov o kvalite stravy v ŠJ ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej. Úloha bola splnená,
dotazník bol vypracovný a je umiestnený v ŠJ MŠ, v ŠJ pri ZŠ a na obecnom úrade.
- Uznesenie č. 120/2011 – návrh Matúša Nemčeka, starosta obce preveril možnosti
s pánom Ing. Mariánom Líškom z Dopravného inšpektorátu v Prievidzi. Starosta obce
informoval poslancov, že pán Líška upozornil na to, že v obci nie je dostatočné dopravné
značenie, čo je potrebnejšie zrealizovať, ako pechod pre chodcov v centre obce. Je to
povinnosť obce v zmysle zákona. Pretože nie je dostatok finančných prostriedkov, starosta
obce navrhol realizáciu návrhu pána Matúša Nemčeka zamietnúť. Poslanci hlasovali
o zamietnutí návrhu pána Nemčeka.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 128/2011.
- Uznesením č. 124/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo preveririť ceny na fúkanú
izoláciu strechy, starosta obce preveril a informoval o finančných možnostiach.
- Uznesením č. 106/2011 – obecné zastupiteľstvo schválilo 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
a manželke Helene Nemčekovej, rod. Slugeňovej, obaja bytom Valaská Belá 216 za cenu
1 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prístupová cesta k rodinnému
domu. Poslanci hlasovali o odpredaji horeuvedených nehnuteľností pánovi Jozefovi
Nemčekovi, Valaská Belá 216.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 129/2011 trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
- Uznesenie č. 123/2011 – obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu
obce o ponuke zakúpiť nákladné vozidlo LIAZ od obce Liešťany a navrhlo starostovi obce
preveriť cenu odpredaja. Poslanci hlasovali za kúpu vozidla LIAZ za cenu 5100 €.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 130/2011.
Zároveň poslanci hlasovali aj o rozpočtovej zmene – vyšší výdaj pri vyšších rozpočtových
príjmoch. Zahrnúť do výdavkovej časti oddiel a položku 01.3.3 - 714004 IVS - Nákup
nákladného vozidla o sumu 5100 €. Poslanci o rozpočtovej zmene hlasovali.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 131/2011
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- Uznesením číslo 110/2011 bol odložený 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. K návrhu VZN prebehla rozprava. Poslanec
Ing. Viliam Furka navrhol na obecnej rade zvýšiť poplatky za hrobové miesta, zdôvodnil to
tým, že cintorín je vo veľmi zlom stave, je potrebné zrealizovať opravu domu smútku,
hlavne sociálnych zariadení, zateká strecha na budove domu smútku. Je potrebné nájsť
financie na opravy, nie je možné, aby tieto náklady znášala obec. Poslankyňa Jarmila
Kopčanová, uviedla, že je za to, aby poplatky zostali v pôvodne navrhovanej výške.
Starosta obce dal hlasovať o poslaneckých návrhoch. Poslanci schváli nájom za jedno
hrobové miesto a prehĺbený hrob na 10 rokov vo výške 15 €, za dvojhrob 25 € a trojhorb
35 €, detský hrob 7, nájomné za urnu 7 €. Poslanci schválili VZN so zapracovanými zmeny
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 – prijaté uznesenie č. 132/2011.
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. 127/2011.
2. Žiadosť Stanislava Goleja, Valaská Belá 753 o namontovanie pouličného
osvetlenia – žiadosť prečítal starosta obce. Obecná rada odporučila preveriť túto žiadosť.
Preveril ju starosta obce a navrhol žiadosť zamietnuť. Návrh zamietnuť žiadosť bol
schválený.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Anna Ďurmeková) – prijaté uznesenie
č. 133/2011.
3. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o zmenu územného plánu obce Valaská
Belá z dôvodu výstavby výkupu druhotných surovín – starosta obce prečítal
žiadosťpána Šimku. Starosta obce prečítal aj vyjadrenie stavebného úradu, je potrebné
predložiť potvrdenie zo zosťovacieho konania podľa ustanovení z NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (prílohe č. 8, bod 9, položka 8 citovaného zákona). Starosta
žiadosť Ivana Šimku navrhol odložiť do doloženia potrebného potvrdenia.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 134/2011.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí OZ boli prítomní aj občania.
Pani Cecília Kodajová upozornila na časté prekračovanie rýchlosti v centre obce, hlavne
v nočných hodinách. Požiadala, aby bol daný podnet zo strany obce. Poslanci odporučili
starostovi obce požiadať dopravný inšpektorát o intenzívnejšie meranie rýchlosti v obci
Valaská Belá.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 135/2011.
Ďalej bol na zasadnutí prítomný pán Bc. Jaroslav Bytčanek. Informoval poslancov
o možnosti získať dotáciu zo štátneho fondu rozvoja bývania na rozostavanú budovu,
ktorú odkúpil od obce. Chce o tejto veci diskutovať s poslancami obecného zastupiteľstva.
Oboznámil prítomných v akom štádiu je usporiadanie pozemkov pod rozostavanou
budovou. Na požiadavku pána Bytčaneka reagovala poslankyňa Anna Ďurmeková, uviedla,
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že o tejto možnosti uvažovali pred predajom budovy. Potom sa ale poslanci rozhodli za
predaj budovy. Prebehla diskusia. Nebolo prijaté žiadne uznesenie.
5. Rôzne:
–
Matúš Nemček, Valaská Belá 323 – upozornenie na používaní miestneho rozhlasu
– prečítal starosta obce, poslanci ho vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 136/2011.
–
Starosta obce informoval o stretnutí so zástupcom projekt. kanceláriie K2 ateliér,
Nitra na vypracovanie projektu „Zberný dvor pre obec Valaská Belá“. Ďalej informoval, že
spoločnosť K2 ateliér Nitra požiadala o preplatenie projektov vo výške cca 1800 €, ktoré
boli už vypracované pre zberný dvor.
–
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o cenových ponukách na opravy
miestnych komunikácií.
–
Starosta obce informoval poslancov o elektronickom verejnom obstarávaní –
ponuka cezTender.
–
Starosta obce informoval o bublikácii pani Urminskej o Valaskej Belej – starosta
obce navrhol realizáciu knižnej publikácie k budúcim oslavám obce.
–
Starosta obce informoval poslancov o oznámení Okresnej prokuratúry Prievidza
o podnete neznámeho páchateľovi.
–
Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková navrhla starostovi obce aby zistil finančné
náklady na zrealizovanie poškodeného dopravného značenia, ďalej poslanci navrhli
preveriť, či je vypracovaný pasport dopravného značenia. Poslanci o návrhu hlasovali.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 137/2011.
–
Starosta obce informoval o projekte z Envirofondu oblasť Zelená investičná
schéma.

6.
·

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.
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UZNESENIA

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 29. septembra 2011
(127/2011 – 137 /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. 127/2011
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. 128/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
návrh pána Matúša Nemčeka na realizáciu prechodu pre chodcov zo severovýchodného
rohu budovy obecného úradu, severným smerom na priľahlý chodník a vyznačenie zákazu
státia motorových vozidiel (mimo zásobovania a autobusu) na východnej strane budovy
obecného úradu.
Uznesenie č. 129/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj neknihovaného pozemku v k. ú. Valaská Belá Jozefovi Nemčekovi a manželke
Helene Nemčekovej, rod. Slugeňovej, trvalo bytom Valaská Belá 216 a to parcelu číslo
18522/4 o výmere 46 m2 – diel 4 a parcelu číslo 18522/5 o výmere 2 m 2 – diel 13 podľa
geometrického plánu 176/2011 za cenu 1 €/m2.
Uznesenie č. 130/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
kúpu nákladného automobilu LIAZ 110 od Obce Liešťany za cenu 5100 €.
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Uznesenie č. 131/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rozpočtovú zmenu rozpočtu obce Valaská Belá na kúpu nákladného automobilu LIAZ 110
– vyšší výdaj pri vyšších príjmoch – oddiel a položka 01.3.3 - 714004 IVS - Nákup
nákladného vozidla + 5100 € (príjmová časť rozpočtu obce 2011 – výnos z vymoženej
odpísanéj pohľadávky DzN, viď. R. Z. č. 8/2011).
Uznesenie č. 132/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve so zapracovanými zmenami.

k bodu č. 2.: Žiadosť Stanislava Goleja, Valaská Belá 753 o namontovanie
pouličného osvetlenia.
Uznesenie č. 133/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť p. Stanislava Goleja, bytom Valaská Belá 753 o nainštalovanie pouličného
osvetlenia.

k bodu č. 3.: Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o zmenu územného plánu obce
Valaská Belá z dôvodu výstavby výkupu druhotných surovín.
Uznesenie č. 134/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť pána Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o rozšírenie územného plánu obce Valaská Belá
na parcelu č. 849 do predloženia rozhodnutia zo zisťovacieho konania, nakoľko predmetná
stavba podlieha zisťovaciemu konaniu podľa ustanovení z NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (prílohe č. 8, bod 9, položka 8 citovaného zákona).
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k bodu č. 4.: Rôzne.
Uznesenie č. 135/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce požiadať Dopravný inšpektorát v Prievidzi o zintenzívnenie merania
rýchlosti v obci Valaská Belá.

Uznesenie č. 136/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
upozornenie p. Matúša Nemčeka na používanie miestneho rozhlasu.
Uznesenie č. 137/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce preveriť existenciu pasportov dopravného značenia v obci Valaská Belá do
budúceho zasadnutia OZ a zistiť ceny dopravných značiek.

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

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Samuel Topák

a
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Jarmila Kopčanová

