Zápisnica

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2012
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Neprítomní:
Jarmila Kopčanová a Viktor Kotian - ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1900 h.
***

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

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odkúpenie, alebo prenájom pozemku
parc. č. 18626 o výmere 82 m2.
VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských
zariadení na území Obce Valaská Belá.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 13. 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, navrhol zmenu
programu nasledovne: Ako bod 4. Žiadosť Mgr. Bibiany Pružincovej, Valaská Belá 591
o ukončenie práce v komisii školstva, kultúry a športu. Ako bod 5. Žiadosť Základnej školy
vo Valaskej Belej o schválenie dodatku k Pravidlám prenajímania majetku obce Valaská
Belá v Základnej škole. Ako bod 6. Návrh na vyradenie drobného majetku MKS Valaská
Belá a ako bod 7. Návrh na vyradenie majetku Obce Valaská Belá.
Obecné zastupiteľstvo doplnenie programu jednomyseľne schválilo, poslanci nemali
pripomienky k programu rokovania ako celku a tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Katarína
Mazániková a Anna Ďurmeková.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Samuela Topáka a Ing. Viliama Furku.
Hlasovanie: za 7, 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 7, 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 172/2011 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce požiadať
o delimitáciu parcely č. 18596 – starosta obce informoval, že uvedená parcela sa rozdelila
na dve parcely – 18596/1, ktorá je vo vlastníctve SR SPF Bratislava a 18596/2, na ktorú nie
je založený LV, úloha nie je splnená, je potrebné požiadať o delimitáciu oboch parciel.
Záverom správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 1/2012.

2. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odkúpenie, alebo prenájom pozemku
parc. č. 18626 o výmere 82 m2– žiadosť prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo
navrhlo tento pozemok dať do prenájmu. Cenu prenájmu poslanci navrhli 0,50 €/m2 za
rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31. 1. 2022. Cena nájmu bude
prehodnocovaná každoročne podľa miery inflácie. Obecné zastupiteľstvo odporučilo
starostovi obce vypracovať nájomnú zmluvu. Poslanci hlasovali o prenájme parcely.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 2/2012.
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3. VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
na území Obce Valaská Belá – návrh bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. Poslanci VZN jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 3/2012.
4. Žiadosť Mgr. Bibiany Pružincovej, Valaská Belá 591 o ukončenie práce
v komisii kultúry, telovýchovy a športu pri OZ vo Valaskej Belej – obecné
zastupiteľstvo na základe vlastnej žiadosti pani Pružincovej odvoláva menovanú z členstva
v komisii kultúry, telovýchovy a športu k 31. 12. 2011.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 4/2012.
5. Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o schválenie dodatku k Pravidlám
prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole – žiadosť zaslala
riaditeľka ZŠ. Poslanci dodatok jednomyseľne schválili s tým, že bude doplnený § 5.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 5/2012.
6. Návrh na vyradenie drobného majetku MKS Valaská Belá – tento materiál
predložila riaditeľka MKS Elena Kopčanová. Poslanci vyradenie majetku schválili podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 176/2011.
7. Návrh na vyradenie majetku Obce Valaská Belá – tento materiál predložil starosta
obce. Poslanci návrh vyradenie majetku schválili podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 176/2011.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
prítomní občania nemali žiadne pripomienky.
9. Rôzne:
– Informácia starostu obce o vykonávaní koncesovanej živnosti Obce Valaská Belá –
starosta obce informoval o nákladoch na dopravu. Poslanci informácie starostu obce vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 8/2012.
– Starosta obce informoval o vyhlásení plánovanej výzvy Oblasti riadenia kvality
ovzdušia - Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy – poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 9/2012.
10. Diskusia:
· Poslankyňa Anna Ďurmeková skritizovala odhŕňaniu snehu na Stanáku – upozornila
na zlú organizáciu práce aj v celej obci zo strany starostu obce, cesty boli počas kalamity
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podľa viacerých poslancov veľmi zle odhrnuté. Ďalej sa informovala, s kým je uzavretá
dohoda na odhŕňanie snehu, keď odhŕňajú traktormi osoby, ktoré nemajú živnosť na túto
činnosť.
· Poslanec Samuel Topák upozornil na zlý stav traktora, uviedol, že je potrebné, aby
vodič traktora na odhŕňanie snehu nastavil radlicu správne.
· 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 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. januára 2012
(1/2012 – 9 /2012)
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. 1/2012
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.

k bodu č. 2.: Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odkúpenie, alebo prenájom
pozemku parc. č. 18626 o výmere 82 m2.
Uznesenie č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
prenájom neknihovanej parc. č. 18626 o výmere 82 m2, ktorá sa nachádza v intraviláne
k. ú. obce Valaská Belá a je vedená ako potok, pánovi Ivanovi Šimkovi za cenu 0,50 € za m2
a rok na dobu určitú do 31. 1. 2022. Cenu nájmu prehodnocovať každoročne podľa miery
inflácie.
B) odporúča
starostovi obce vypracovať nájomnú zmluvu.
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k bodu č. 3.: VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských
zariadení na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení na území Obce
Valaská Belá.
k bodu č. 4.: Žiadosť Mgr. Bibiany Pružincovej, Valaská Belá 591 o ukončenie
práce v komisii kultúry, telovýchovy a športu pri OZ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odvoláva
na základe vlastnej žiadosti Mgr. Bibianu Pružincovú z členstva v komisii kultúry,
telovýchovy a športu k 31. 12. 2011.
k bodu č. 5.: Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o schválenie dodatku
k Pravidlám prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole
Uznesenie č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Pravidlám prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole vo
Valaskej Belej č. 242 s nasledovným doplnením:
Cenník
§5
Cenník majetku využívaného na výchovno-vzdelávacie účely
(2)Triedy a ostatné priestory
2. fyzickým a právnickým osobám na účely nesúvisiace so vzdelávaním žiakov navštevujúcich školu
a školské zariadenia, za min. 0,0165 €/ m2 / hod. + prevádzkové náklady paušálne 1,98 €/ hod.
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k bodu č. 6.: Návrh na vyradenie drobného majetku MKS Valaská Belá.
Uznesenie č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie drobného majetku Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej podľa
predloženého návrhu.
k bodu č. 7.: Návrh na vyradenie majetku Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie drobného majetku Obce Valaská Belá podľa predložených návrhov a odporúča
starostovi obce zabezpečiť likvidáciu (odvoz, resp. odpredaj) vyradeného drobného
majetku do 31. 3. 2012.
k bodu č. 9.: Rôzne.
Uznesenie č. 8/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
informácie o vykonávaní koncesovanej živnosti Obce Valaská Belá.
B) súhlasí
s pokračovaním tejto činnosti v obci.
Uznesenie č. 9/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu starostu obce o vyhlásení plánovanej výzvy v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
Vo Valaskej Belej dňa 6. februára 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Samuel Topák

a
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Ing. Viliam Furka

