Zápisnica

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 27.októbra 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Miroslav Podskoč, Samuel Topák - ospravedlnení
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. Žiadosť SOLAR Valaská Belá s. r. o., Valaská Belá 285 o prenájom časti strechy
základnej školy.
3. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011.
4. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ
vo Valaskej Belej.
5. Žiadosť Materskej školy vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za
školský rok 2010/2011.
6. Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála.
7. Žiadosť Ferdinanda Cigánika a manželky Denisy, Valaská Belá 687
o zavedenie obecného rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne.
8. Žiadosť Jarmily Kopčanovej, Valaská Belá 397 o odstúpenie od nájmu
nebytových priestorov.
9. Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o opätovné prejednanie žiadosti na
odkúpenie parcely.
10. Podnet Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 na poskytnutie pomoci pre Štefana
Podskoča, Valaská Belá 1191.

11. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo Valaskej
Belej o poskytnutie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik.
12. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2011.
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 10. 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 7 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. Starosta obce
navrhol doplniť program rokovania o bod 12. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá
k 31. 9. 2011. Poslanci nemali pripomienky k doplneniu 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. Katarína
Mazániková a Jarmila Kopčanová.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Marek Nemček) – návrhová komisia
bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Vendelín
Pružinec a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Marek Nemček) – overovatelia zápisnice
boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Marek Nemček) – 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 111/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo návrh VZN o podmienkach
používania miestnych komunikácií v katastri obce Valaská Belá do októbrového zasadnutia
obecného zastupiteľstva a odporučilo starostovi obce návrh prepracovať – návrh predložil
starosta obce, poslanci jednomyseľne VZN jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 138/2011.
- Uznesenie č. 135/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce požiadať
Dopravný inšpektorát v Prievidzi o zintenzívnenie merania rýchlosti v obci Valaská Belá úloha je v štádiu plnenia, nie je zatiaľ vyjadrenie z dopravného inšpektorátu.
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- Uznesením č. 137/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo preveriť pas porty
dopravného značenia pre obec Valaská Belá – úloha je splnená. Ceny zisťoval starosta
obce, oboznámil s nimi poslancov obecného zastupiteľstva. Pas port dopravného značenia
obec nemá vypracovaný.
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej záverom správu o kontrole plnenia uznesení
a úloh z nich vyplývajúcich vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie č. 139/2011.
2. Žiadosť SOLAR Valaská Belá s. r. o., Valaská Belá 285 o prenájom časti strechy
základnej školy – žiadosť prečítal starosta obce. Obecná rada odporučila zistiť formu
prenájmu a výšku prenájmu u organizácií, ktoré prenajímajú strechy za týmto účelom.
K žiadosti sa vyjadril aj konateľ spoločnosti pán Miroslav Porubčan. Oboznámil poslancov
so zámerom realizácie a inštalácie fotovoltaickej elektrárne na streche budovy Základnej
školy vo Valaskej Belej. Cena nájmu bola navrhnutá vo výške 10 €/ 1 kWp. Poslanci
prenájom strechy jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 140/2011.
3. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 – správa bola zaslaná všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci správu jednomyseľne schválili
bez pripomienok.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 141/2011.
4. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ
vo Valaskej Belej – materiál bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie. Poslanci schválili zvýšenie rozpočtu o 2000 € podľa predloženej rozpočtovej
zmeny č. 18.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marek Nemček) – prijaté uznesenie č. 142/2011.
5. Žiadosť Materskej školy vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský
rok 2010/2011 – materiál bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie. Poslanci správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 143/2011
6. Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála – žiadosť prečítal
starosta obce. Predsedníčka stavebnej komisie Ing. Mazániková predložila vyjadrenie
stavebnej komisie, ktorá zisťovala skutočný stav v teréne. Stavebná komisia navrhla
prekryť kanál železnými mrežami a udržiavať ho, ďalej navrhla upozorniť občanov na
vypúšťanie odpadových vôd do spomínaného kanála. Starosta obce uviedol, že pozemok,
na ktorom sa nachádza kanál nie je v majetku obce. Poslanci navrhli žiadosť zamietnuť.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 144/2011
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7. Žiadosť Ferdinanda Cigánika a manželky Denisy, Valaská Belá 687
o zavedenie obecného rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne –
žiadosť prečítal starosta obce. Preverenie v teréne uskutočnila stavebná komisia.
O výsledku informovala predsedníčka komisie Ing. Katarína Mazániková. Stavebná komisia
navrhla zabezpečiť osadenie obecného rozhlasu. K verejnému osvetleniu stavebná komisia
navrhla preveriť majiteľa existujúceho elektrického betónového stĺpu. Záverom stavebná
komisia navrhla odložiť žiadosť do budúceho zasadnutia OZ s tým, že nie je ešte
stanovisko vlastníka elektrického betónového stĺpa. Zároveň obecné zastupiteľstvo
odporučilo preveriť vlastníctvo pozemku pod uvedeným elektrickým stĺpom, v prípade, že
pozemok nie je obecný, vyžiadať od vlastníka pozemku súhlas na osadenie elektrického
stĺpa.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 145/2011
8. Žiadosť Jarmily Kopčanovej, Valaská Belá 397 o odstúpenie od nájmu
nebytových priestorov – prečítal starosta obce. Vyjadrila sa aj žiadateľka pani Kopčanová.
Poslanci schválili odstúpenie od nájmu nebytových priestorov k 31. 12. 2011 s tým, že
všetky záväzky voči obci budú k tomuto dátumu vysporiadané.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 146/2011
9. Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o opätovné prejednanie žiadosti na
odkúpenie parcely – prečítal starosta obce. Vyjadrenie prečítala stavebná komisia. Obecné
zastupiteľstvo opätovne prejednalo žiadosť o odpredaj pozemku a schválilo spôsob predaja
uvedeného pozemku.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 147/2011
10. Podnet Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 na poskytnutie pomoci pre Štefana
Podskoča, Valaská Belá 1191 – prečítal starosta obce. O problematike Štefana Podskoča
od Kopilcov sa zaoberala sociálna komisia už aj v minulosti. O priebehu informovala
predsedníčka komisie pani Jarmila Kopčanová. Obecné zastupiteľstvo podnet vzalo na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 148/2011
11. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo Valaskej
Belej o poskytnutie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik – prečítal starosta obce.
Obecná rada navrhla schváliť poskytnutie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik
z rozpočtu obce na rok 2012.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 149/2011
12. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2011 – bolo poslancom zaslané
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci k plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky.
Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 150/2011
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí OZ neboli prítomní občania.
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14. Rôzne:
–
Rozhodnutie o prerušení konania a pozastavenie vkladu kúpnej zmluvy, uzavretej
medzi Obcou Valaská Belá a pánom Bc. Jaroslavom Bytčanek a Ing. Stanislavou Bytčanek
– dôvod pozastavenia vkladu vysvetlil starosta obce, poslanci hlasovali o oprave uznesenia
č. 94/2011. Opravu uznesenia schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 1 (Anna Ďurmeková), zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 151/2011
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
–
Starosta obce predložil opravu v Štatúte ZPOZ-u pri Obecnom zastupiteľstve vo
Valaskej Belej. Poslanci štatút schválili so zapracovaním poslanca Ing. Viliama Furku.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 152/2011
–
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o cenových ponukách na opravy
miestnych komunikácií.
–
Starosta obce informoval poslancov o schválenom a nezrealizovanom uznesení
č. 56/2010.
–
Starosta obce informoval o sťažnosti na ťažbu zeminy v lokalite Podžiar, ktorú
obci zaslal Viliam Gabaš, Maloslatinská 6, Zvolenská Slatina.
–
Starosta obce informoval o žiadosti Anny Hírešovej, bytom Prievidza, Priama 1/1.
–
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o opravu cesty do Nemčekov
–
Starosta obce informoval o podaní projektu „Zelená investičná schéma“.
–
Starosta obce informoval o zaplatení vypracovaného projektu na zberný dvor.
Poslanci navrhli pripraviť rozpočtovú zmenu na 1500 € za vypracovanie projektu
na zberný dvor a následne túto čiastku uhradiť dodávateľovi.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Vendelín Pružinec) – prijaté uznesenie
č. 153/2011
15. Diskusia:
· Poslanec Viktor Kotian sa informoval o prijatí vodiča, ďalej sa informoval o výrube
stromov
· Poslankyňa Jarmila Kopčanová informovala o podnete na odstránenie unimobunky
pri hasičskej zbrojnici.
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala o poskytovaní internetových
služieb spoločnosťou Classic Computer, Nitrianske Rudno, ďalej poslankyňa informovala
obecné zastupiteľstvo o 10. výročí založenia koledníckej akcie Dobrá novina v našej obci,
spojenej so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň
programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.
· Starosta obce informoval o oprave strechy na budove MŠ
· Poslankyňa Jarmila Kopčanová informovala o vyhodnotení dotazníkov
· Hlavný kontrolór informoval o kontrolách na ZŠ
· 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 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 27. októbra 2011
(138/2011 – 153 /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. 138/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Valaská Belá.

Uznesenie č. 139/2011
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.: Žiadosť SOLAR Valaská Belá s. r. o., Valaská Belá 285 o prenájom
časti strechy základnej školy.
Uznesenie č. 140/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom strechy na budove Základnej školy vo Valaskej Belej spoločnosti SOLAR Valaská
Belá s. r. o., Valaská Belá 285 za účelom výstavby a prevádzkovania fotovoltaickej
elektrárne za cenu 10 € na rok za 1 kWp. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu
20 rokov.

k bodu č. 3.: Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o schválenie Správy o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011.
Uznesenie č. 141/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
6

schvaľuje
správu Základnej školy vo Valaskej Belej o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011.

k bodu č. 4.: Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu Školskej
jedálne pri ZŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 142/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zvýšenie rozpočtu ŠJ pri ZŠ vo Valaskej Belej a to vo výške 2000 € na prevádzkové náklady
mimo miezd a to rozpočtovou zmenou č. 18.

k bodu č. 5.: Žiadosť Materskej školy vo Valaskej Belej o schválenie Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia za školský rok 2010/2011.
Uznesenie č. 143/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
správu Materskej školy vo Valaskej Belej o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2010/2011.
k bodu č. 6.: Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála.

Uznesenie č. 144/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála, nakoľko pozemok, na ktorom
sa kanál nachádza, nie je majetkom obce Valaská Belá.
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k bodu č. 7.: Žiadosť Ferdinanda Cigánika a manželky Denisy, Valaská Belá 687
o zavedenie obecného rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne.
Uznesenie č. 145/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť Ferdinanda Cigánika a manželky Denisy, Valaská Belá 687 o zavedenie obecného
rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne z dôvodu chýbajúceho písomného
stanoviska majiteľa (vlastníka) elektrického betónového stĺpa o umožnenie inštalácie
pouličného osvetlenia.
B) odporúča
starostovi obce preveriť vlastníctvo pozemku pod uvedeným stĺpom. V prípade, ak je
pozemok obecný, žiadať od majiteľa (vlastníka) povolenie na osadenie elektrického stĺpa.

k bodu č. 8.: Žiadosť Jarmily Kopčanovej, Valaská Belá 397 o odstúpenie od nájmu
nebytových priestorov.
Uznesenie č. 146/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odstúpenie od nájmu nebytových priestorov na základe písomnej žiadosti p. Jarmily
Kopčanovej, Valaská Belá 397 ku dňu 31. 12. 2011 s tým, že všetky záväzky voči Obci
Valaská Belá budú k tomuto dátumu vysporiadané.

k bodu č. 9.: Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o opätovné prejednanie
žiadosti na odkúpenie parcely.
Uznesenie č. 147/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá a to 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, obaja bytom Valaská Belá č. 398 za cenu 1€/m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je svahovitý pozemok, priľahlý k pozemku kupujúcich.
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k bodu č. 10.: Podnet Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 na poskytnutie pomoci
pre Štefana Podskoča, Valaská Belá 1191.
Uznesenie č. 148/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
podnet Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 na poskytnutie pomoci pre Štefana Podskoča,
Valaská Belá 1191.

k bodu č. 11.: Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo
Valaskej Belej o poskytnutie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik.
Uznesenie č. 149/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
finančný príspevok na lyžiarsky výcvik pre žiakov štvrtého a siedmeho ročníka Základnej
školy vo Valaskej Belej a na plavecký výcvik pre žiakov prvého stupňa Základnej školy vo
Valaskej Belej vo výške 10 € na žiaka.
B) odporúča
finančnej komisii zapracovať tento príspevok do návrhu rozpočtu obce na rok 2012.

k bodu č. 12.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2011.
Uznesenie č. 150/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá ku dňu 30. 9. 2011.

k bodu č. 14.: Rôzne.
Uznesenie č. 151/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 94/2011 a to:
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a) Kúpno-predajná zmluva bude uzatvorená so zriadením predkupného práva.
b) Zosúladenie označenia parc. CKN č. 617/4, že daná parcela má výmer 29 m2 a nie
28 m2.

Uznesenie č. 152/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Štatút Zboru pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Obecnom zastupiteľstve vo
Valaskej Belej po zapracovaní pripomienky poslanca Ing. Viliama Furku.

Uznesenie č. 153/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť rozpočtovú zmenu na 1500 € za vypracovanie projektu zberného
dvora a následne túto čiastku uhradiť dodávateľovi.

Vo Valaskej Belej dňa 4. novembra 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a
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Viktor Kotian

