Zápisnica

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. novembra 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Neprítomný:
Miroslav Podskoč - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2330 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej Belej.
Predloženie plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok
2011/2012.
Žiadosť Jaroslava Bytčanek, Mierová 2162/6, Čadca o schválenie zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť základnej organizácie
SZZP vo Valaskej Belej.
Návrh VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012.
Žiadosť Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá o nové rozpočtové
opatrenie – vrátenie účelovej dotácie.
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 (žiadosť o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne
pri ZŠ vo Valaskej Belej).

10. Návrh zmluvy o refundácii nákladov súvisiacich s funkciou hlavného
kontrolóra viacerých obcí a o vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí
obecných zastupiteľstiev, resp. rád.
11. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
12. Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 11. 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 8 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 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) –
program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Marek Nemček
a Samuel Topák
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – návrhová komisia
bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Viliama Furku a Annu Ďurmekovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – overovatelia
zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – 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 145/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Ferdinanda
Cigánika a manž. Denisy – informoval starosta obce. Poslanci navrhli realizáciu verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie č. 155/2011.
- Uznesením č. 147/2011 obecné zastupiteľstvo schválilo 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
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Valaská Belá č. 398 za cenu 1€/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
svahovitý pozemok, priľahlý k pozemku kupujúcich. Poslanci hlasovali o odpredaji
pozemku a tento schválili trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie č. 156/2011.
- Uznesením č. 153/2011 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť
rozpočtovú zmenu na 1500 € za vypracovanie projektu zberného dvora a následne túto
čiastku uhradiť dodávateľovi. Úloha je splnená, finančná čiastka bola uhradená na základe
rozpočtovej zmeny č. 19/2011.
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, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – prijaté uznesenie
č. 154/2011.
2. Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej Belej –
k plánu kontinuálneho vzdelávania sa vyjadrila riaditeľka MŠ vo Valaskej Belej pani Alena
Kováčová. Návrh pripomienkovali poslanci Ing. Viliam Furka, Ing. Katarína Mazániková
a hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór upozornil na § 35 ods. 9 zákona 317/2009
o pedagogických zamestnancoch. Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ vo Valaskej Belej
poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 157/2011.
Zároveň riaditeľka MŠ vo Valaskej Belej požiadala o zohľadnenie finančných prostriedkov
v návrhu rozpočtu obce na rok 2012 z dôvodu zlého stavu niektorých priestorov materskej
školy. Upozornila najmä na veľmi zlý stav hornej umyvárky.
3. Predloženie plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok
2011/2012 – uvedený materiál bol predložený všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. Plán práce ZŠ vo Valaskej Belej poslanci odložili do budúceho zasadnutia
OZ s tým, že bude riaditeľka ZŠ prizvaná na zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 158/2011.
4. Žiadosť Jaroslava Bytčanek, Mierová 2162/6, Čadca o schválenie zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy – materiál bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie. K žiadosti sa vyjadril aj žiadateľ. Žiadosť pripomienkoval
poslanec Viktor Kotian, informoval sa, z akého dôvodu chce pán Bytčanek, aby opäť obec
odkúpila budovu späť. Vysvetlenie podal pán Jaroslav Bytčanek. K žiadosti sa vyjadril aj
hlavný kontrolór, informoval sa o realizácii bytov aj v prípade, že sa pan Bytčanek
nedohodne s obcou. Uviedol, že návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nie je celkom
dobre pripravený a neodporúča tento návrh schváliť. Prebehla dlhá rozprava medzi
poslancami a žiadateľom. Poslanci navrhli návrh zmluvy neschváliť.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 159/2011.
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť Základnej organizácie
SZZP vo Valaskej Belej – obecná rada odporučila pozvať na zasadnutie OZ
dňa 15. 12. 2011 prizvať predsedníčku MO SZZP, na ktorom predloží správu o činnosti.
Hlavný kontrolór upozornil, že finančný príspevok je možné poskytnúť len v zmysle
prijatého VZN o dotáciách. MO SZZP musí mať vlastné IČO. Poslanci navrhli neschváliť
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finančný príspevok na činnosť MO SZZP, pretože nie je v súlade s prijatým VZN
o dotáciách.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 160/2011
6. Návrh VZN obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – návrh bol zaslaný všetkým poslancom. Ing. Viliam Furka
podal poslanecký návrh na zvýšenie poplatku zo 16 € na 20 €. Poslanci hlasovali o tomto
návrhu.
Hlasovanie: za 4 ( Ing. Viliam Furka, Samuel Topák, Vendelín Pružinec a Marek Nemček),
proti 4 (Viktor Kotian, Anna Ďurmeková, Jarmila Kopčanová a Ing. Katarína Mazániková),
zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté.
Starosta obce dal hlasovať o ďalšom poslaneckom návrhu – zvýšenie poplatku zo 16 € na
18 €. Tento návrh bol schválený.
Hlasovanie: za 6 (Ing. Viliam Furka, Samuel Topák, Vendelín Pružinec, Ing. Katarína
Mazániková, Jarmila Kopčanová a Marek Nemček), proti 2 (Viktor Kotian a Anna
Ďurmeková), zdržal sa hl. 0 – poslanecký návrh bol prijatý.
Poslanci hlasovali o schválení VZN po upravení poplatku zo 16 € na 18 € v zmysle
schváleného poslaneckého návrhu.
Hlasovanie: za 5 (Samuel Topák, Vendelín Pružinec, Ing. Katarína Mazániková, Jarmila
Kopčanová a Marek Nemček), proti 2 (Viktor Kotian a Anna Ďurmeková), zdržal sa hl. 1
Ing. Viliam Furka – prijaté uznesenie č. 161/2011 trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov.
7. Návrh VZN obce Valaská Belá o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012 –
návrh VZN bol doručený všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu a VZN schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 162/2011 trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov.
8. Žiadosť Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá o nové rozpočtové
opatrenie – vrátenie účelovej dotácie – žiadosť bola doručená všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Predseda TJ Marek Nemček prečítal správu o činnosti TJ
v roku 2011, oboznámil prítomných s hospodárením a výdavkami TJ. K správe sa vyjadril
aj ďalší člen výboru TJ Ing. Roman Jurík. K žiadosti sa vyjadril aj hlavný kontrolór.
Upozornil, že dotáciu z obce je možné poskytnúť len na verejnoprospešné služby. Poslanci
hlasovali o návrhu zvýšiť dotáciu na rok 2011 pre TJ o 500 €.
Hlasovanie: za 7 (Ing. Viliam Furka, Viktor Kotian, Vendelín Pružinec, Anna Ďurmeková,
Ing. Katarína Mazániková, Jarmila Kopčanová, Samuel Topák), proti 1(Marek Nemček),
zdržal sa hl. 0.
Poslanci navrhli rozpočtovú zmenu:
637 027 Výst. a opravy MK – odmeny znížiť o
– 500 €
642 001 Transfer pre TJ zvýšiť o
+500 €.
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 164/2011.
9. Návrh VZN obce Valaská Belá 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 (žiadosť o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri
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ZŠ vo Valaskej Belej) – žiadosť o zvýšenie dotácie zo 150 € na 180 € prečítal starosta
obce. Poslanci hlasovali o návrhu zvýšiť dotáciu zo 150 € na 180 €.
Hlasovanie: za 0, proti 8, zdržal sa hl. 0 – návrh nebol prijatý.
Poslanci schválili VZN obce Valaská Belá 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 s úpravou dotácie vo výške 163 €.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 165/2011.
10. Návrh zmluvy o refundácii nákladov súvisiacich s funkciou hlavného
kontrolóra viacerých obcí a o vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných
zastupiteľstiev, resp. rád – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s materiálmi na
zasadnutie OZ. Poslanci návrh odložili do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 166/2011.
11. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia - predložila predsedníčka komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia Ing. Katarína Mazániková. Poslanci správu o činnosti vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 167/2011
12. Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej – prečítala predsedníčka komisie
sociálnej a zdravotnej Jarmila Kopčanová. Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 168/2011
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí OZ neboli prítomní občania.
14. Rôzne:
–
Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava - zaslanie delimitačného protokolu
o prevode majetku na základe delimitačného protokolu č. 42/2011 o prevode vlastníctva
majetku štátu, uzatvorený podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona
č. 258/2009 Z. z. a § 2 ods. 2 vyhlášky č. 364/2000 Z. z. o postupe pri prevode majetku
štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného
majetku Slovenskej republiky. Poslanci hlasovali o schválení prevodu vlastníctva na Obec
Valaská Belá.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 169/2011
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o VZN Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 8/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu
veľkého územného celku Trenčiansky kraj, vyhlásenej nariadením vlády SR č. 149/1998 Z.
z. zo 14. 4. 1998, v znení VZN TSK č. 7/2004 z 23. 6. 2004, ktorým sa vyhlasujú zmeny
a doplnky (č. 1) záväznej časti územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja vyhlásenej nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z.. Poslanci VZN vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 170/2011
–
Starosta obce informoval o prijatí zamestnancov na aktivačné práce.
15. Diskusia:
· Poslankyňa Anna Ďurmeková upozornila na nedostatok vody na Stanáku, v tejto časti
obce žijú aj rodiny s deťmi, ktoré zostali úplne bez vody
· Poslanec Samuel Topák pripomienkoval vyberanie skla z kontajnerov
· Starosta obce informoval o ponukách na vývoz odpadu
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· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informoval o prípravách na vydanie knižnej
publikácie o obci Valaská Belá
· Poslanec Marek Nemček sa informoval na ukončenie pracovného pomeru
s Ing. Jozefom Mulinkom, v akej výške mu bolo vyplatené odstupné, ďalej sa informoval
o zmluve s pánom Jaroslavom Bytčanek.
· Ing. Viliam Furka navrhol zaslať upozornenie riaditeľke MŠ na porušenie prac.
disciplíny týkajúce sa plánu kont. vzdelávania.
· Starosta obce požiadal poslancov, aby sa uskutočnilo pracovné sedenie v časti obce
Gápel, poslanci sa dohodli na 7. 12. 2011 o 1600 h. v Gápli.
· Poslanec Viktor Kotian sa informoval o príprave rozpočtu obce na rok 2012, starosta
obce navrhol pracovné sedenie s finančnou komisiou
· 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.

UZNESENIA

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 24. novembra 2011
(154/2011 – 170 /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. 154/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne, predloženú
starostom obce.

Uznesenie č. 155/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
- realizáciu rozšírenia verejného osvetlenia do termínu 15. 12. 2011.
- realizáciu rozšírenia miestneho rozhlasu do termínu 30. 6. 2012.
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B) odporúča
starostovi obce zabezpečiť realizáciu predchádzajúcich bodov.
Uznesenie č. 156/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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. Všetky
poplatky súvisiace s prevodom majetku si znášajú kupujúci.

k bodu č. 2.: Návrh plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej
Belej.
Uznesenie č. 157/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej Belej.

k bodu č. 3.: Predloženie plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský
rok 2011/2012.
Uznesenie č. 158/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
plán práce Základnej školy vo Valaskej Belej.
B) odkladá
plán práce Základnej školy vo Valaskej Belej do najbližšieho zasadnutia OZ s tým, že bude
riaditeľka základnej školy prizvaná na rokovanie obecného zastupiteľstva.
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k bodu č. 4.: Žiadosť Jaroslava Bytčanek, Mierová 2162/6, Čadca o schválenie
zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 159/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
neschvaľuje
zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s Jaroslavom Bytčanek, Mierová 2162/6, Čadca.

k bodu č. 5.: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť základnej
organizácie SZZP vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 160/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na činnosť základnej organizácie SZZP vo Valaskej
Belej.

k bodu č. 6.: Návrh VZN obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 161/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

k bodu č. 7.: Návrh VZN obce Valaská Belá o dani z nehnuteľnosti na kalendárny
rok 2012.
Uznesenie č. 162/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012.

8

k bodu č. 8.: Žiadosť Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá o nové
rozpočtové opatrenie – vrátenie účelovej dotácie.
Uznesenie č. 163/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
neschvaľuje
vrátenie účelovej dotácie vo výške 918 € Telovýchovnej jednote Štart Krištáľ Valaská Belá.
Uznesenie č. 164/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poslanecký návrh o zmene rozpočtu obce Valaská Belá:
637 027 Výst. a opravy MK – odmeny znížiť o
– 500 €
642 001 Transfer pre TJ zvýšiť o
+500 €.

k bodu č. 9.: 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 (žiadosť o dofinancovanie rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ vo
Valaskej Belej) .
Uznesenie č. 165/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá 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
s úpravou dotácie vo výške 163 €.
k bodu č. 10.: Návrh zmluvy o refundácii nákladov súvisiacich s funkciou hlavného
kontrolóra viacerých obcí a o vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných
zastupiteľstiev, resp. rád.
Uznesenie č. 166/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
zmluvu o refundácii nákladov súvisiacich s funkciou hlavného kontrolóra viacerých obcí
a o vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných zastupiteľstiev, resp. rád do
ďalšieho zasadnutia OZ.
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k bodu č. 11.: Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Uznesenie č. 167/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

k bodu č. 12.: Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
Uznesenie č. 168/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.

k bodu č. 14.: Rôzne.

Uznesenie č. 169/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prevod majetku na základe delimitačného protokolu č. 42/2011 o prevode vlastníctva
majetku štátu uzatvorený podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona
č. 258/2009 Z. z. a § 2 ods. 2 vyhlášky č. 364/2000 Z. z. o postupe pri prevode majetku
štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného
majetku Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 170/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj,
vyhlásenej nariadením vlády SR č. 149/1998 Z. z. zo 14. 4. 1998, v znení VZN TSK
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č. 7/2004 z 23. 6. 2004, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky (č. 1) záväznej časti
územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásenej nariadením
vlády SR č. 149/1998 Z. z.

Vo Valaskej Belej dňa 30. novembra 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Viliam Furka

a
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Anna Ďurmeková

