Zápisnica

zo zasadnutia z Obecnej rady
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 20. októbra 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 2030 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 Jarmilu Kopčanovú. 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 29.10. 2011
3. Žiadosť Solar Valaská Belá s.r.o. o prenájom časti strechy základnej školy
4. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
5. Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála
6. Žiadosť Manželov Denisy a Ferdinanda Cigánikových, Valaská Belá o zavedenie
obecného rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne
7. Žiadosť Jarmili Kopčanovej, Valaská Belá 397 o odstúpenie od nájmu nebytových
priestorov
8. Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o opätovné prejednanie žiadosti na
odkúpenie parcely
9. Podnet Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 na poskytnutie pomoci pre Štefana
Podskoča od Kopilcov
10. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo Valaskej
Belej o poskytnutie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik
11. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ
vo Valaskej Belej
12. Žiadosť Materskej školy vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za
školský rok 2010/2011
13. Rôzne
14. Diskusia, uznesenie, záver

Hlasovanie za návrh programu rokovania: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
K bodu č. 2:
31.8.2011 odložený návrh VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
v katastri obce Valaská Belá
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 95/2011 - OR
odporúča OZ schváliť predložený návrh VZN o podmienkach používania miestnych
komunikácií v katastri obce Valaská Belá
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
-----------------K bodu č. 2 :
Uznesenie č.135/2011 OZ odporúča starostovi obce požiadať dopravný inšpektorát
o intenzívnejšie meranie rýchlosti v obci Valaská Belá.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že do zasadnutia OZ 27.10.2011 bude úloha splnená
-----------------K bodu č. 2 :
Uznesenie č.137/2011 OZ odporúča starostovi obce zistiť finančné náklady na
zrealizovanie poškodeného dopravného značenia, ďalej poslanci navrhli preveriť, či je
vypracovaný pasport dopravného značenia
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že ceny dopravných značiek sa pohybujú od cenovej relácie 30,- Eur a viac,
pasport dopravného značenia obec vypracovaný nemá.
------------------

K bodu č. 3:
Žiadosť Solar Valaská Belá s.r.o. o prenájom časti strechy základnej školy za účelom
výstavby a prevádzkovania fotovoltaickej elektrárne
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 96/2011 - OR
odporúča starostovi obce do OZ zistiť formu prenájmu a cenovú reláciu nájmu u iných
firiem, ktoré prevádzkujú fotovoltaickú elektráreň
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
-------------------K bodu č. 4
Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
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Uznesenie číslo 97/2011 - OR
odporúča OZ schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2010/2011
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
----------------------K bodu č. 5
Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála
- predsedníčka stavebnej komisie Ing. Katarína Mazániková so starostom obce boli žiadosť preveriť, kanál
bol vyčistený, suchý, nebolo cítiť žiaden zápach.
Uznesenie číslo 98/2011 - OR
odporúča stavebnej komisií a starostovi obce do OZ zistiť vlastníka nehnuteľnosti na
ktorej sa kanál z betónových tvárnic nachádza
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 6
Žiadosť manželov PardDr., Mgr. Denisy a Ing. Ferdinanda Cigánikových, Valaská Belá
o zavedenie obecného rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne
- predsedníčka stavebnej komisie Ing. Katarína Mazániková so starostom obce boli žiadosť preveriť, na
mieste je osadený betónový stĺp, ktorý je vo vlastníctve Ing. Eduarda Kurinca, ten prisľúbil možnosť
osadenia lampy verejného osvetlenia na betónovom stĺpe
Uznesenie číslo 99/2011 - OR
odporúča OZ schváliť žiadosť manželov Cigánikových na osadenie lampy verejného
osvetlenia a verejného rozhlasu na ulici pri cintoríne
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

K bodu č. 7
Žiadosť Jarmili Kopčanovej, Valaská Belá 397 o odstúpenie od nájmu nebytových
priestorov
Uznesenie číslo 100/2011 - OR
odporúča OZ schváliť výpoveď z nájmu nebytových priestorov ku dňu 31.12.2011
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 8
Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o opätovné prejednanie žiadosti na odkúpenie
parcely
Uznesenie číslo 101/2011 - OR
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odporúča OZ schváliť spôsob odpredaja parcely č. 13328/6
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 9
Podnet Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 na poskytnutie pomoci pre Štefana Podskoča
od Kopilcov
Uznesenie číslo 102/2011 - OR
odporúča sociálnej komisií v spolupráci so starostom obce preveriť do OZ možnosti
a podmienky riešenia bývania pre Štefana Podskoča od Kopilcov
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 10
Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo Valaskej Belej
o poskytnutie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik
Uznesenie číslo 103/2011 - OR
odporúča OZ zahrnúť do rozpočtu na rok 2012 finančný príspevok na lyžiarsky a plavecký
výcvik
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 1 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 11
Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ vo
Valaskej Belej
Uznesenie číslo 104/2011 - OR
odporúča starostovi obce do OZ pripraviť návrh rozpočtovej zmeny na dofinancovanie
rozpočtu Školskej jedálne, ďalej odporúča starostovi obce v spolupráci s riaditeľkou ZŠ,
finančnou komisiou, vedúcou školskej jedálne upraviť cenník služieb v ŠJ na rok 2012
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

K bodu č. 12
Žiadosť MŠ vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2010/2011
Uznesenie číslo 105/2011 - OR
odporúča OZ schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2010/2011
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Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 13 - rôzne
Starosta obce informoval o Rozhodnutí Správy katastra Prievidza, ktorá žiada doložiť:
- Uznesenie OZ o odpredaji predmetu prevodu majetku a schválenie predkupného práva
Obecným zastupiteľstvom
- zosúladiť označenie parc. CKN č.617/4 vo výmere 29 m²
- v zmysle § 46 ods.2 zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení zviazať kúpnu zmluvu
Uznesenie číslo 106/2011 - OR
odporúča OZ doložiť Správe katastra Prievidza
- Uznesenie OZ o odpredaji predmetu prevodu majetku a schválenie predkupného práva
Obecným zastupiteľstvom
- zosúladiť označenie parc. CKN č.617/4 vo výmere 29 m²
- v zmysle § 46 ods.2 zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení zviazať kúpnu zmluvu
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 13 - rôzne
Starosta obce informoval o návrhu Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri obecnom
zastupiteľstve vo Valaskej Belej
Uznesenie číslo 107/2011 - OR
odporúča OZ schváliť návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri obecnom
zastupiteľstve vo Valaskej Belej
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 14 – diskusia
-

starosta obce informoval o projekte, ktorý dal vypracovať na zateplenie budov MŠ a OcÚ,
realizácia opravy strechy MŠ sa uskutoční v čase od 31.10. 2011

-

starosta obce informoval o ponuke Ing. Zdenka Katrenu z Nitrianskeho Rudna na zriadenie
internetu v obci s výhodnejšou cenovou ponukou

-

starosta obce informoval o žiadosti Oľgy Jurenkovej, Valaská Belá 34 o oprave kanála. Žiadosť
bola riešená a schválená oprava predošlým obecným zastupiteľstvom, doposiaľ práce neboli
uskutočnené

-

poslanec Ing. Viliam Furka navrhol aby starosta obce v spolupráci s riaditeľkou ZŠ dal
vypracovať analýzu zlúčenia jedálne MŠ a ŠJ pri ZŠ
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-

poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala prečo robia pracovníci separovanie skla ručne,
môžu prísť k úrazu. Starosta obce informoval, že pracovníci majú na prácu so sklom primerané
rukavice

-

poslankyňa Ing. Katarína Mazániková informovala prítomných o 10. výročí vzniku Dobrej
noviny v našej obci, ktorá má už približne 80.členov. Majú záujem o prepožičanie priestorov
KD zdarma za účelom stretnutia. Starosta obce informoval, že je nutné napísať žiadosť
o bezplatný prenájom riaditeľke MKS, ktorá spravuje budovu KD

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie obecnej rady.
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Vo Valaskej Belej dňa 20. 10. 2011
Zapísala: Daniela Cigáňová
Overovatelia zápisnice:

Ing. Viliam Furka
Jarmila Kopčanová
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