Zápisnica

zo zasadnutia z Obecnej rady
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 8. decembra 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
2 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett - hlavný kontrolór obce
Daniela Cigáňová – zapisovateľka
Neprítomný:
Ing. Viliam Furka, poslanec - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h do 2015 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 24.11. 2011
3. Predloženie Plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok
2011/2011
4. Pravidlá prenajímania majetku obce Val. Belá v ZŠ vo Valaskej Belej
5. Žiadosť Ing. Pavla Satinu, Mgr. Mareka Valantoviča, Františka Satinu,
JUDr. Tatiany Šimonovej z Pezinka o premostenie potoka a úpravu MK
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a programového rozpočtu obce na rok
2012.
7. Návrh zmluvy o refundácií nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra
obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2012
9. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu obce
10. Návrh VZN obce o dani za psa
11. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci na rok
2012
12. Návrh plánu zasadnutí OR a OZ na rok 2012
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.155/2011 OZ odporúča starostovi obce zabezpečiť realizáciu rozšírenia
verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne do termínu 15. 12. 2011.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že osvetlenie na ulici pri cintoríne je zabezpečené
-------------------K bodu č. 3
Plán práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok 2011/2012
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 116/2011 - OR
odporúča OZ zobrať na vedomie
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
----------------------K bodu č. 4
Pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v ZŠ vo Valaskej Belej
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 117/2011 - OR
odporúča starostovi obce, aby vyzval vedúcu školskej jedálne k prepracovaniu cenníka
služieb v ŠJ, ktorý bude predložený na zasadnutí OZ 15.12.2011
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 5
Žiadosť Ing. Pavla Satinu, Mgr. Mareka Valantoviča, Františka Satinu, JUDr. Tatiany
Šimonovej z Pezinka o premostenie potoka a úpravu MK
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 118/2011 - OR
odporúča stavebnej komisií preveriť do OZ
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 6
Návrh rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a programového rozpočtu obce na rok 2012
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 119/2011 - OR
odporúča starostovi obce pozvať riaditeľku MKS na zasadnutie OZ, aby predložila
rozpočet MKS na rok 2012
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Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 7
Návrh zmluvy o refundácií nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra obce
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 120/2011 - OR
odporúča OZ schváliť návrh zmluvy o refundácií nákladov súvisiacich s činnosťou
hlavného kontrolóra
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 8
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2012
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 121/2011 - OR
odporúča schváliť OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2012
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 9
Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu obce
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
OR sa nezhodla na schválení, respektíve neschválení zmeny územného plánu pre Ivana Šimku, Valaská
Belá 12
Hlasovanie: za 1, proti 1, zdržal sa 0 – uznesenie nebolo prijaté.
--------------------K bodu č. 10
Návrh VZN obce o dani za psa
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 122/2011 - OR
odporúča schváliť OZ návrh VZN o dani za psa
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------
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K bodu č. 11
Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci na rok 2012
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 123/2011 - OR
odporúča schváliť OZ návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov na
rok 2012
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 12
Návrh plánu zasadnutí OR a OZ na rok 2012
Uznesenie číslo 124/2011 - OR
odporúča schváliť OZ návrh plánu zasadnutí OR a OZ na rok 2012
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 13 – 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. odpísali že sa nebudú podielať na spolufinancovaní opráv MK.

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 8. 12. 2011
Zapísala: Daniela Cigáňová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Mazániková
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Jarmila Kopčanová
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