Zápisnica

zo zasadnutia z Obecnej rady
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 16. novembra 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
2 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Daniela Cigáňová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Viliam Furka, poslanec - ospravedlnený
Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 1930 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. Katarínu Mazánikovú 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 27.10. 2011
3. Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej Belej
4. Predloženie Plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok
2011/2012
5. Žiadosť o schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Jaroslava
Bytčaneka, Mierová 2162/6, Čadca
6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť základnej organizácie
SZZP vo Valaskej Belej
7. Návrh VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
8. Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
9. Žiadosť Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá o nové rozpočtové
opatrenie – vrátenie účelovej dotácie
10. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ vo Valaskej Belej,
Návrh VZN obce 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
13. Rôzne
14. Diskusia, uznesenie, záver

Hlasovanie za návrh programu rokovania: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
-----------------K bodu č. 2 :
Uznesenie č.145/2011 OZ odporúča starostovi obce preveriť vlastníctvo pozemku pod
elektrickým betónovým stĺpom Ing. Eduarda Kurinca
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že Ing. Eduard Kurinec zaslal písomný súhlas s umiestnením verejného
osvetlenia a verejného rozhlasu na betónovom stĺpe ktorý je umiestnený pred parcelou č. 10329
-----------------K bodu č. 2 :
Uznesenie č.147/2011 OZ schvaľuje zámer odpredať majetok obce parcelu č. 13328/6 za
cenu 1 €/m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že zámer odpredať pozemok bol zverejnený a neboli doručené žiadne
pripomienky
-----------------K bodu č. 2 :
Uznesenie č.153/2011 OZ odporúča starostovi obce pripraviť rozpočtovú zmenu na 1500
€ za vypracovanie projektu zberného dvora a následne túto čiastku uhradiť dodávateľovi
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že do OZ pripraví zmenu v rozpočte
-----------------K bodu č. 3:
Návrh Plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej Belej
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 108/2011 - OR
odporúča starostovi obce pozvať riaditeľku MŠ na zasadnutie OZ, ktoré bude 24.11.2011
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
-------------------K bodu č. 4
Plán práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok 2011/2012
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 109/2011 - OR
odporúča OZ zobrať na vedomie
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
-----------------------
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K bodu č. 5
Žiadosť o schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Jaroslava Bytčaneka,
Mierová 2162/6, Čadca
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 110/2011 - OR
neodporúča schváliť žiadosť Jaroslava Bytčaneka, Mierová 2162/6, Čadca o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 6
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť základnej organizácie SZZP vo
Valaskej Belej
Uznesenie číslo 111/2011 - OR
odporúča starostovi obce, aby pozval na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 15.12. 2011
predsedníčku MO SZZP Mgr. Oľgu Žirkovú na ktorom predloží plán činnosti SZZP na
rok 2012 a správu o činnosti SZZP za rok 2011
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

K bodu č. 7
Návrh VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie číslo 112/2011 - OR
odporúča OZ schváliť VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

K bodu č. 8
Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
Uznesenie číslo 113/2011 - OR
odporúča OZ schváliť VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 9
Žiadosť Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá o nové rozpočtové
opatrenie – vrátenie účelovej dotácie
Uznesenie číslo 114/2011 - OR
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odporúča starostovi obce, aby informoval predsedu TJ Mareka Nemčeka o predložení
správy o činnosti TJ za rok 2011, ktorú prednesie na zasadnutí OZ 24.11.2011
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 10
Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ vo Valaskej Belej,
návrh VZN obce 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 číslo 115/2011 - OR
odporúča OZ schváliť dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ vo Valaskej Belej
s tým, že riaditeľka školy Mgr. Ingrid Príbelszká pripraví do marca 2012 nápravné
opatrenia pre zlepšenie stravy, zvýšenie počtu stravníkov , prípadne nápravné personálne
opatrenia.
odporúča OZ schváliť VZN obce 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
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 14 – diskusia
-

poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala na priebeh jednaní s vedením Leoni Slowakia s.r.
o. o podielaní sa na spolufinancovaní opráv MK, starosta obce uviedol že zástupcovia Leoni
Slowakia s.r.o. nekomunikujú, nezdvíhajú telefóny

-

starosta obce informoval o ponuke Ing. Brezničana zo spoločnosti INGPORS, Dolné Vestenice
ohľadom uskladnenia odpadu v Dvorníkoch nad Nitricou za cenu 25,50 €/t, čo je v porovnaní
s VEPOS Nováky kde je cena 28,80 €/t lacnejší aj napriek väčšej vzdialenosti vývozu

-

starosta obce informoval o cenovej ponuke Františka Fojtíka – FOFO, Valaská Belá 601 na
vývoz odpadu autom Liaz Bobr press, na ktorom je úspora odvozu odpadu v počte km o 50 %
oproti Liaz Bobr

-

poslankyňa Jarmila Kopčanová žiada do OZ predložiť ceny vývozu skla + úložné za uplynulý
rok 2010 v porovnaní s týmto rokom, ďalej žiada do OZ predložiť vývoz odpadu v množstvách
a cenách v tomto roku v porovnaní s predošlým rokom

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie obecnej rady.
Ing. Miloš Cúcik
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starosta obce
Vo Valaskej Belej dňa 16. 11. 2011
Zapísala: Daniela Cigáňová
Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Mazániková
Jarmila Kopčanová
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