Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2011
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór

Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 0015 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 Ing. Pavla Satinu a manž. Viery, bytom Pezinok, Mgr. Mareka
Valentoviča a manž. Viery, bytom Pezinok, Františka Satinu a manž. Anny,
bytom Pezinok, Adriany Satinovej, bytom Pezinok a JUDr. Tatiany Šimonovej,
bytom Senec o premostenie potoka a úpravu miestnej komunikácie.
3. Predloženie Plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský
rok 2011/2012.
4. Pravidlá prenajímania majetku obce Val. Belá v ZŠ vo Valaskej Belej.
5. Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ
vo Valaskej Belej.
6. Návrh VZN obce Valaská Belá o dani za psa na rok 2012.
7. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu
obce Valaská Belá.
8. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
na rok 2012.
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a programového rozpočtu obce
na rok 2012.
10. Návrh zmluvy o refundácií nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného
kontrolóra obce.
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2012.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Správa o činnosti komisie finančnej.
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2012.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 12. 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 9 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom, navrhol doplnenie
programu o dva body. Ako bod 6. Predloženie plánu kontinuálneho vzdelávania na školský
rok 2011/2012 zriaďovateľovi na vyjadrenie a ako bod 7. Inventarizácia ZŠ vo Valaskej
Belej - zoznam na vyradenie materiálu. Obecné zastupiteľstvo doplnenie programu
jednomyseľne schválilo, poslanci nemali pripomienky k programu rokovania ako celku
a tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Viliam Furka
a Miroslav Podskoč.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Katarínu Mazánikovú a Mareka Nemčeka.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – 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 134/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť pána Ivana Šimku,
Valaská Belá 12 o rozšírenie územného plánu obce Valaská Belá na parcelu č. 849 do
predloženia rozhodnutia zo zisťovacieho konania, nakoľko predmetná stavba podlieha
zisťovaciemu konaniu podľa ustanovení z NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (prílohe č. 8, bod 9, položka 8 citovaného zákona). Zisťovacie konanie prebehlo,
žiadosť je zaradená ako samostatný bod programu.
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- Uznesením č. 155/2011 obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie a realizáciu
verejného osvetlenia do 15. 12. 2011 – úloha bola splnená, rozšírenie verejného osvetlenia
je zrealizované, druhá časť úlohy trvá.
- Uznesením č. 158/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo schválenie plánu práce
Základnej školy vo Valaskej Belej s tým, že bude riaditeľka ZŠ prizvaná na zasadnutie OZ.
Schválenie plánu práce ZŠ bude prejednané v samostatnom bode programu rokovania.
Uznesením č. 166/2011 obecné zastupiteľstvo odložilo schválenie zmluvy o refundácii
nákladov súvisiacich s funkciou hlavného kontrolóra viacerých obcí a o vzájomnej
koordinácii termínov zasadnutí obecných zastupiteľstiev, resp. rád. Zmluva bude
prejednaná v samostatnom bode programu rokovania.
Záverom správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 171/2011.

2. Žiadosť Ing. Pavla Satinu a manž. Viery, bytom Pezinok, Mgr. Mareka
Valentoviča a manž. Viery, bytom Pezinok, Františka Satinu a manž. Anny, bytom
Pezinok, Adriany Satinovej, bytom Pezinok a JUDr. Tatiany Šimonovej, bytom
Senec o premostenie potoka a úpravu miestnej komunikácie – žiadosť prečítal
starosta obce, ďalej predložil aj vyjadrenie SVH - Správy povodia HN - Topoľčany.
Obhliadku na tvare miesta preverila aj stavebná komisia, vyjadrenie prečítala predsedníčka
komisie Ing. Katarína Mazániková. Uvedená parcela nie je vo vlastníctve obce. Investícia
nebola plánovaná a nie je zahrnutá v rozpočte obce na rok 2012. K žiadosti sa vyjadril
jeden zo žiadateľov Ing. Pavol Satina. Poslankyňa Anna Ďurmeková navrhla žiadateľom,
aby na vybudovanie premostenia prispeli žiadatelia. Zo strany žiadateľov bola snaha
podieľať sa na budovaní premostenia. Starosta obce uviedol, že problémom je, že cesta nie
je vlastníctvom obce, je potrebne požiadať o delimitáciu uvedeného pozemku. Starosta
navrhol hlasovať o zamietnutí žiadosti s tým, že obecné zastupiteľstvo odporučí starostovi
obce požiadať o delimitáciu majetku k parc. 18 596 do konca januára 2012. K žiadosti sa
vyjadril aj hlavný kontrolór obce, uviedol, že finančná situácia obce je veľmi zlá a prvoradé
je vlastníctvo obce.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 172/2011.
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. Na zasadnutí sa zúčastnila aj riaditeľka ZS vo Valaskej Belej. Uviedla, čo
plánuje realizovať v nastávajúcom roku. Predložený plán práce pripomienkovala
Ing. Katarína Mazániková. Poslanci plán práce ZŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2011/2012 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 173/2011.
4. Pravidlá prenajímania majetku obce Val. Belá v ZŠ vo Valaskej Belej – materiál
bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. Tieto pravidlá sa menia
hlavne z dôvodu, že bolo sprevádzkované multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy.
Bližšie vysvetlila riaditeľka základnej školy. Predložila prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska. Poslanec Marek Nemček, ako zástupca TJ Štart Krištáľ, požiadal
o zníženie poplatkov za prenájom multifunkčného ihriska o 50 % z ceny prenájmu mult.
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ihriska pre členov TJ Štart Krištáľ Valaská Belá. O tomto pozmeňovacom návrhu dal
starosta obce hlasovať.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Samuel Topák), pozmeňovací návrh poslanci
schválili, bol zapracovaný do pravidiel prenajímania majetku.
Ďalej prebehla rozprava o prenájme priestorov Školskej jedálne pri ZŠ vo Valaskej Belej.
Prenájom priestorov školskej jedálne pripomienkoval Ing. Viliam Furka. Uviedol, že na
budovu školskej jedálne sú veľmi vysoké náklady, podľa jeho názoru by bolo lacnejšie
stravu dovážať a vydávať v školskej jedálni. Do rozpravy sa zapojil aj hlavný kontrolór.
Podotkol, že pre účel akcií (stretávok, karov a pod.) je potrebné vybaviť podnikateľskú
činnosť.
Poslankyňa Jarmila Kopčanová upozornila na zverejnenie zmluvy, uzatvorenej k realizácii
multifunkčného ihriska.
Starosta obce dal hlasovať o pravidlách prenajímania majetku obce Valaská Belá v správe
ZŠ vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 3 (Samuel Topák, Jarmila Kopčanová a Ing. Katarína
Mazániková) – prijaté uznesenie č. 174/2011.
Ďalej poslanci hlasovali o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska v areáli
základnej školy po doplnení pripomienok poslancov.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 175/2011.
5. Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ
vo Valaskej Belej – žiadosť zdôvodnila riaditeľka základnej školy Mgr. Ingrid Príbelszká.
Poslanci navrhli dofinancovanie rozpočtu ŠJ pri ZŠ zamietnuť.
Hlasovanie: za 3 (Samuel Topák, Ing. Viliam Furka a Jarmila Kopčanová), proti 1
Ing. Katarína Mazániková, zdržal sa hl. 5 – uznesenie nebolo prijaté.
Za dofinancovanie rozpočtu 1 Ing. Katarína Mazániková, proti 3 (Samuel Topák,
Ing. Viliam Furka, Jarmila Kopčanová, zdržali sa hl. 5 – uznesenie nebolo prijaté.
6. Predloženie Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012
zriaďovateľovi na vyjadrenie – tento materiál predložila riaditeľka základnej školy pred
rokovaním obecného zastupiteľstva, bližšie vysvetlila, ako prebieha kreditové vzdelávanie.
Poslanci nemali pripomienky a plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 176/2011.
7. Návrh na vyradenie majetku Základnej školy vo Valaskej Belej za rok 2012 –
poslanci schválili vyradenie majetku podľa predloženého návrhu okrem položky
2790 Tlačiareň HP PHOTOSMART, kde sa jedná o preradenie majetku.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Anna Ďurmeková) – prijaté uznesenie
č. 177/2011.
V priebehu rokovania poslankyňa Ing. Katarína Mazániková predložila poslanecký návrh
o preloženie bodu programu č. 8 a č. 9 pred bod č. 6.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – zmena programu bola schválená.
8. Prenájom strechy na budove Základnej školy vo Valaskej Belej – k prenájmu
strechy základnej školy sa vyjadrila riaditeľka základnej školy vo Valaskej Belej, uviedla, že
nájom nie je v súlade s prijatými pravidlami prenájmu majetku obce v správe ZŠ. Riaditeľka
základnej školy sa vyjadrila, že nesúhlasí s prenájmom a zmluvu nepodpíše. Hlavný
4

kontrolór obce sa taktiež vyjadril k prenajímaniu strechy. Poslanci uviedli, že prenájom už
bol schválený na októbrovom zasadnutí OZ a odporučili starostovi obce a riaditeľke
Základnej školy vo Valaskej Belej vypracovať zmluvu so spoločnosťou Solar s. r. o.
Valaská Belá.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 178/2011.
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a programového rozpočtu obce na rok
2012 – bol doručený všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. Stanovisko
k rozpočtu obce, ktoré je prílohou originálu tejto zápisnice, prečítal hl. kontrolór.
Odporučil rozpočet obce Valaská Belá na roky 2012 – 2014 a programový rozpočet obce
Valaská Belá na rok 2012 schváliť podľa predloženého návrhu. Návrh rozpočtu bol
zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke obce. Návrh rozpočtu pripomienkovala
riaditeľka základnej školy, informovala sa, z akého dôvodu bola znížená položka na ŠSZČ,
navrhovaná čiastka podľa jej vyjadrenia nepostačuje na prevádzkovanie školského strediska
záujmovej činnosti. Ďalej podotkla, že akým spôsobom môže riaditeľka základnej školy
zabezpečovať projekty s finančnou účasťou obce, keď rozpočet je nepostačujúci.
Poslanci hlasovali o schválení rozpočtu na roky 2012 – 2014 a programového rozpočtu
obce na rok 2012 a tento schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 179/2011.
10. Návrh VZN obce Valaská Belá o dani za psa na rok 2012 – návrh bol zaslaný
všetkým poslancom spolu s materiálmi na zasadnutie OZ. Poslanci schválili VZN obce
Valaská Belá o dani za psa na rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 180/2011.
11. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu
obce Valaská Belá – vyjadrenie Obvodného úradu ŽP v Prievidzi prečítal starosta obce.
Poslanci zmenu územného plánu obce jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 1 (Ing. Katarína Mazániková), zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 181/2011
12. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci na rok
2012 – návrh bol predložený všetkým poslancom
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Ing. Furka a Ďurmeková) – prijaté uznesenie
č. 182/2011.
13. Návrh zmluvy o refundácií nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného
kontrolóra obce – predložil hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett. Návrh pripomienkovala
poslankyňa Anna Ďurmeková. Informovala sa o pracovnom úväzku hl. kontrolóra.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 183/2011.
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2012 – predložil hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett. Poslanci návrh schválili bez
pripomienok.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 184/2011.
15. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – správu prečítal predseda
komisie Miroslav Podskoč. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na
vedomie.
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Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 185/2011.
16. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – správu prečítal Vendelín
Pružinec – predseda komisie. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 186/2011.
17. Správa o činnosti komisie finančnej – správu prečítal Ing. Viliam Furka – predseda
komisie. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 187/2011.
18. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – správu prečítala
predsedníčka komisie Anna Ďurmeková. Správa je súčasťou originálu tejto zápisnice.
Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 188/2011.
19. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2012 – bol
doručený všetkým poslancom, poslanci plán zasadnutí obecnej rady a obecného
zastupiteľstva jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 189/2011.
20. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
prítomní občania nemali žiadne pripomienky.
21. Rôzne:
– Vývoz komunálneho odpadu – starosta obce informoval o predložených ponukách od
pána Františka Fojtíka a pána Ing. Brezničana. K ponuke sa vyjadril pán Fojtík a taktiež pán
Ing. Brezničan. Pán Ing. Brezničan uviedol, že garantuje úsporu 15 % nákladov. Ďalej
informoval o platnosti nového zákona o odpadoch a o recyklačnom fonde. Poslanci
ponuky vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 190/2011.
– Anna Matlová, Valaská Belá 242 – žiadosť o predlženie nájmu garáže na roky 2012,
2013. Poslanci prenájom garáže jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 191/2011.
– MUDr. Alena Karasová, Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, Valaská Belá
322 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na rok 2012. Poslanci predĺženie nájmu
priestorov detskej ambulancie na zdravotnom stredisku na rok 2012 jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 192/2011.
– MUDr. Dušan Juríček, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá
322 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na rok 2012. Poslanci predĺženie nájmu
priestorov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých na zdravotnom stredisku
na rok 2012 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 3 (Viktor Kotian, Ing. Viliam Furka, Marek Nemček), zdržal sa hl. 0
– prijaté uznesenie č. 193/2011.
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– MO SZZP vo Valaskej Belej – oznámenie k zaslanému výpisu z uznesenia z rokovania
dňa 24. 11. 2011 – poslanci oznámenie vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 3, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 194/2011.
– Odmeny pre komisie OZ – poslanci schválili odmeny pre jednotlivé komisie
nasledovne:
Komisia na ochranu verejného záujmu
100 €
Komisia ochrany verejného poriadku
100 €
Komisia kultúry, telovýchovy a športu
100 €
Komisia sociálna a zdravotná
150 €
Komisia finančná
150 €
Komisia územného plánovania a ŽP
280 €
Ďalej poslanci uložili predsedom jednotlivých komisií písomne predložiť do 28. 12. 2011
účtovníčke OcÚ menovitý zoznam jednotlivých členov komisií na vyplatenie odmien.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková) – prijaté uznesenie
č. 195/2011.
– Odmena pre hl. kontrolóra obce – poslanci schválili odmenu vo výške 100 €.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková, Jarmila Kopčanová) –
prijaté uznesenie č. 196/2011.
– Mgr. Martin Mateáš, Bjőrnsonova 8, Bratislava – žiadosť o zmenu územného plánu
obce Valaská Belá z dôvodu výstavby rekreačného objektu. Poslanci navrhli žiadosť
zamietnuť.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 197/2011.
– Návrh na zmenu rozpočtu obce Valaská Belá – poslancom bol doručený zmenový list
rozpočtu por. číslo 23, v ktorom bol podrobne navrhnutý presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové
výdavky. Poslanci o zmenách rozpočtu hlasovali a jednomyseľne ich schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 198/2011.
– Starosta obce informoval o pracovnom sedení v časti obce Gápel - Ing. Katarína
Mazániková prečítala požiadavky obyvateľov, bývajúcich v Gápli. Zápisnica z pracovnej
porady, konanej dňa 7. 12. 2011 v časti obce Gápel tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.
Poslanci požiadavky občanov Gápla vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 199/2011.
–

Starosta obce informoval o zámere dať vypracovať mapu obce Valaská Belá.

– Plán zimnej údržby – predložil starosta obce, poslanci tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 200/2011.
– Starosta obce informoval poslancov, že v našej obci bude od budúceho týždňa
prebiehať ROEP – poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 201/2011.
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22. Diskusia:
· Starosta obce informoval o výmene žiariviek verejného osvetlenia – koľko je v obci
vymenených a koľko je ešte treba vymeniť
· Poslankyňa Anna Ďurmeková sa informovala, z akého dôvodu nie je v našej obci
zavedený množstevný zber odpadu, ďalej sa poslankyňa vyjadrila k odhŕňaniu snehu na
Stanáku
· Ing. Katarína Mazániková sa informovala o pracovníkoch na aktivačných prácach,
ďalej kritizovala vypílenie stromov pri schodoch k základnej škole.
· 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 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 15. decembra 2011
(171/2011 – 201 /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. 171/2011
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.
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k bodu č. 2.: Žiadosť Ing. Pavla Satinu a manž. Viery, bytom Pezinok, Mgr. Mareka
Valentoviča a manž. Viery, bytom Pezinok, Františka Satinu a manž. Anny, bytom
Pezinok, Adriany Satinovej, bytom Pezinok a JUDr. Tatiany Šimonovej, bytom
Senec o premostenie potoka a úpravu miestnej komunikácie.
Uznesenie č. 172/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) zamieta
premostenie potoka a úpravu komunikácie a to z dôvodu, že pozemok, na ktorom sa majú
vykonávať úpravy, nie je vo vlastníctve obce a majiteľ daného pozemku nesúhlasí
s úpravami.
B) odporúča
starostovi obce v termíne do 31. 1. 2012 požiadať o delimitáciu parcely číslo 18 596.

k bodu č. 3.: Predloženie plánu práce Základnej školy vo Valaskej Belej na školský
rok 2011/2012.
Uznesenie č. 173/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plán práce Základnej školy vo Valaskej Belej.

k bodu č. 4.: Pravidlá prenajímania majetku obce Val. Belá v ZŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 174/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole vo Valaskej Belej po
zapracovaní poslaneckého návrhu.
Uznesenie č. 175/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy vo Valaskej Belej po
zapracovaní pripomienok poslancov.
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k bodu č. 5.: Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o dofinancovanie rozpočtu
ŠJ pri ZŠ vo Valaskej Belej.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

k bodu č. 6.: Predloženie Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012
zriaďovateľovi na vyjadrenie.
Uznesenie č. 176/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy vo Valaskej Belej na školský rok
2011/2012.

k bodu č. 7.: Návrh na vyradenie majetku Základnej školy vo Valaskej Belej za rok
2012.
Uznesenie č. 177/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku podľa predloženého návrhu okrem položky 2790 Tlačiareň
HP PHOTOSMART, kde sa jedná o preradenie majetku.

k bodu č. 8.: Prenájom strechy na budove Základnej školy vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 178/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce a riaditeľku Základnej školy vo Valaskej Belej vypracovať zmluvu s firmou
SOLAR, s. r. o. Valaská Belá.
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k bodu č. 9.: Návrh rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a programového rozpočtu
obce na rok 2012.
Uznesenie č. 179/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
programový rozpočet obce Valaská Belá na rok 2012:
príjmy spolu:
848 591,- €
výdavky spolu:
847 756,- €
B) berie na vedomie
rozpočet obce Valaská Belá na roky 2012 – 2014

k bodu č. 10.: Návrh VZN obce Valaská Belá o dani za psa na rok 2012.
Uznesenie č. 180/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o dani za psa na rok 2012 s tým, že cena za psa sa upraví na 5 €.

k bodu č. 11.: Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného
plánu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 181/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre Ivana Šimku, bytom Valaská Belá 12.

k bodu č. 12.: Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
v obci na rok 2012.
Uznesenie č. 182/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
harmonogram pristavenia veľkoobjemných kontejnerov v obci Valaská Belá na rok 2012
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k bodu č. 13.: Návrh zmluvy o refundácií nákladov súvisiacich s činnosťou
hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 183/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmluvu o refundácii nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá.

k bodu č. 14.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na prvý polrok 2012.
Uznesenie č. 184/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý polrok 2012.

k bodu č. 15.: Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Uznesenie č. 185/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku za rok 2011.

k bodu č. 16.: Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Uznesenie č. 186/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu za rok 2012.
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k bodu č. 17.: Správa o činnosti komisie finančnej.
Uznesenie č. 187/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie finančnej za rok 2011.

k bodu č. 18.: Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 188/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2011.

k bodu č. 19.: Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2012.
Uznesenie č. 189/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva za rok 2011.

k bodu č. 21.: Rôzne.

Uznesenie č. 190/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie ohľadom zberu, vývozu a uskladnenia odpadu.
Uznesenie č. 191/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predlženie nájmu garáže na roky 2012, 2013 Anne Matlovej, Valaská Belá 242.
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Uznesenie č. 192/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 164/2004 na prenájom priestorov detskej ambulancie na
zdravotnom stredisku MUDr. Alene Karasovej, Ambulancia praktického lekára pre deti
a dorast, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 193/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 858/2007 na prenájom priestorov ambulancie všeobecného
lekára pre dospelých na zdravotnom stredisku MUDr. Dušanovi Juríčkovi, Ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 194/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
list (správu) predsedníčky Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
vo Valaskej Belej, slečny Mgr. Oľgy Žirkovej.
Uznesenie č. 195/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odmeny jednotlivým komisiám nasledovne:
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia kultúry, telovýchovy a športu
Komisia sociálna a zdravotná
Komisia finančná
Komisia územného plánovania a ŽP

100 €
100 €
100 €
150 €
150 €
280 €

Uznesenie č. 196/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Valaská Belá vo výške 100 €.
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Uznesenie č. 197/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Mgr. Martina Mateáša, Bjőrnsonova 8, Bratislava o zmenu územného plánu obce
Valaská Belá.
Uznesenie č. 198/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým opatrením č. 23 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm.a) (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky) zákona NR SR
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu
nasledovne:
Zmeny rozpočtu v €

Upravený rozpočet v €

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

902 983,00
2 000,00
22,00
905 005,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:

0,00
0,00
0,00
0,00

876 155,00
7 100,00
591,00
883 846,00

Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:

21 159,00

Uznesenie č. 199/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu zo stretnutia občanov časti obce Gápel a poslancov obecného zastupiteľstva vo
Valaskej Belej.
Uznesenie č. 200/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zimnej údržby obce Valaská Belá na zimné obdobie 2011/2012.
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Uznesenie č. 201/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie o ROEP-e, ktorý bude prebiehať v našej obci.

Vo Valaskej Belej dňa 21. decembra 2011
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Mazániková
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a

Marek Nemček

