Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 29. marca 2012
-------------------------------------------------------------------------------

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
Neprítomní:
Viktor Kotian - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2215 h.
***

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

4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Predkladá starosta obce
Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ vo Valaskej Belej.
Predkladá starosta obce
Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica o zriadenie vecného bremena k pozemkom v kat. území
Valaská Belá.
Predkladá starosta obce
Plnenie rozpočtu Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej za rok 2011.
Predkladá riaditeľka MKS
Správa o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ za IV. štvrťrok 2011.
Predkladá starosta obce
Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o rozpočtové zmeny – Školské
stredisko záujmovej činnosti.
Predkladá starosta obce
Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o vyjadrenie zriaďovateľa k dodatku
Plánu kontinuálneho vzdelávania 2011 – 2012.
Predkladá starosta obce
Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Predkladá starosta obce

9.
10.
11.
12.

Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 15. 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. Poslanec Samuel
Topák navrhol zmenu programu a to bod 4 programu presunúť za bod 6. Zmenu
programu poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o zmene programu: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – zmena programu bola schválená
K programu rokovania ako celku poslanci nemali už žiadne pripomienky 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: Marek Nemček
a Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Katarínu Mazánikovú a Annu Ďurmekovú .
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 č. 23/2012 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce požiadať o
vyjadrenie k stavebnej uzávere Klin - Liešťany. Žiadosť o vyjadrenie bola zaslaná, odpoveď
zatiaľ neprišla, starosta bude informovať na budúcom zasadnutí OZ.
- Uznesením č. 24/2012 poslanci OZ odporučili starostovi obce vyhlásiť verejnú
obchodnú súťaž na prenájom obchodno-výrobných priestorov v centre obce o výmere
239 m2. Uchádzač bude vybraný podľa zámeru a ceny. Minimálna cena za m2 je 20,- € bez
energií. Verejná súťaž bola vyhlásená, zverejnená na webovej stránke obce aj v novinách.
Uzávierka súťaže je do 16. 4. 2012 do 1200 h.
Záverom správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 25/2012.
2. Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ vo Valaskej Belej
– starosta obce prečítal, ktorí členovia boli navrhnutí do Rady školy. Zo strany obce boli
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navrhnutí a jednomyseľne schválení: Samuel Topák, Anna Ďurmeková, Miroslav Podskoč
a Vendelín Pružinec. Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č.
26/2012.
3. Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica o zriadenie vecného bremena k pozemkom v kat. území
Valaská Belá – žiadosť prečítal starosta obce. Jedná sa o rekonštrukciu vodovodu v časti
obce Škrípov. Poslanci jednomyseľne schválili zriadenie vecného bremena a odporučili
starostovi obce uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 27/2012.
4. Správa o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ za IV. štvrťrok 2011 –
poslancov oboznámil starosta obce. Predložil poslancom materiály, ktoré zaslala obecnému
zastupiteľstvu vedúca ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ vo Valaskej Belej. Poslanci správu vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 28/2012.
5. Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o rozpočtové zmeny – Školské
stredisko záujmovej činnosti – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti sa vyjadril aj
hlavný kontrolór obce. Žiadosť poslanci odložili s tým, že treba doplniť podrobnú analýzu
nákladov na ŠSZČ za rok 2010 a 2011.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 29/2012.
6. Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o vyjadrenie zriaďovateľa k dodatku
Plánu kontinuálneho vzdelávania 2011 – 2012 – žiadosti prečítal starosta obce. Poslanci
Dodatok k Plánu kontinuálneho vzdelávania pre Mgr. Ingrid Príbelszkú a Mgr. Gabrielu
Furkovú poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 30/2012.
Ďalej poslanci jednomyseľne schválili Dodatok k Plánu kontinuálneho vzdelávania pre
Mgr. Janu Nemčekovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 31/2012.
7. Plnenie rozpočtu Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej za rok 2011
– plnenie rozpočtu MKS vo Valaskej Belej bolo zaslané všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie. Plnenie rozpočtu doplnila riaditeľka Miestneho kultúrneho
strediska správou o činnosti kultúrneho strediska za rok 2011. Správa je prílohou originálu
tejto zápisnice. Poslanci správu pripomienkovali, informovali sa o nájmoch kultúrneho
domu, o premietaní filmov v kine, o cenníku za prenájom kultúrneho domu, o opravách
interiéru kultúrneho domu a rôzne iné. Záverom správu o rozpočte MKS vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková) – prijaté uznesenie
č. 32/2012.
8. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá – materiál bol zaslaný všetkým
poslancom. Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie – o tomto návrhu poslanci
hlasovali. Hlasovanie: za 4 (Samuel Topák, Ing. Katarína Mazániková, Miroslav Podskoč
a Vendelín Pružinec), proti 3, (Anna Ďurmeková, Ing Viliam Furka, Marek Nemček) zdržal
sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 33/2012.
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9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí OZ boli prítomní viacerí občania. Za Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej
sa zasadnutia zúčastnil pán Pavol Mulinka a pán Juraj Dušička. Obaja zástupcovia
urbárskeho spoločenstva sa vyjadrili k pozemkom, ktoré v minulosti boli vo vlastníctve
urbáru a počas reštitúcií prešli na LV obce Valaská Belá. Ďalej pán Dušička informoval
o mapách, o účasti na sneme na Ministerstve pôdohospodárstva v Bratislave. K problému
pozemkov prebehla dlhšia rozprava medzi poslancami, starostom obce a zástupcami
urbárskeho spoločestva. Pripomienky zástupcov urbárskeho spoločenstva poslanci vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 34/2012.
O 1900 hodine na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla poslankyňa Jarmila Kopčanová.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnili manželia Dušan Môcik a manželka Zdena Môciková.
Starosta obce informoval poslancov o probléme s prístupovou cestou k rodinnému domu
manželov Môcikových súpisné číslo 384. Poslanci informáciu o susedskom spore vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 35/2012.
10. Rôzne:
– Riaditeľka MKS vo Valaskej Belej informovala prítomných o nákladoch na ples
futbalistov. Prebehla rozprava medzi poslancami.Poslanci informácie o nákladoch MKS na
ples futbalistov vzali na vedomie a uložili riaditeľke MKS vypracovať nový cenník
prenajímania kultúrneho domu a cenník rozhlasových relácií.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 36/2012.
– EFEKTA spol. s r. o. Bratislava – žiadosť o skoršie ukončenie nájmu. Poslanci
ukončenie nájmu k 30. 4. 2012 zamietli a trvajú na plnení podmienok zmluvy.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 37/2012.
– Informácia starostu obce o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR
a spolufinancovanie 10 % z rozpočtu obce na čiastočnú výmenu okien Základnej školy vo
Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 38/2012.
– Informácia starostu obce o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR
a spolufinancovanie 10 % z rozpočtu obce na rekonštrukciu WC na obecnom úradu vo
Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 39/2012.
– Informácia starostu obce o žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR
a spolufinancovanie 10 % z rozpočtu obce na na opravu WC, šatne MŠ a opravu strechy na
budove MŠ vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 40/2012.
– Informácia starostu obce o súdnom spore s Rímsko-katolíckou cirkvou o vydanie
nehnuteľností.
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– Informácia starostu obce o žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2012.
– Informácia starostu obce o žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na „Revitalizáciu materských škôl 2012“.
– Informácia starostu obce o správe audítora.
– Informácia starostu obce o predložení uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne
záväzných nariadení vo vybraných oblastiach Okresnej prokuratúre v Prievidzi.
– Informácia starostu obce o sedení ohľadom vodovodu na Stanáku.
– Upozornenie Základnej školy vo Valaskej Belej na nerešpektovanie výzvy na zaplatenie
nedoplatku na nájomnom za rok 2011.
– Informácia starostu obce o vypracovaní Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Valaská Belá.
Poslanci uvedené informatívne správy starostu obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 41/2012.
– Poslankyňa Jarmila Kopčanová predložila poslanecký návrh na zmenu v zásadách
odmeňovania poslancov obce. Navrhla zmenu v bode v článku V. bod 2.
Zmeniťpodmienenosť účasti na zasadnutí zo 75 % na 50 %.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 42/2012.
11. Diskusia:
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala k odvozu posypového materiálu
· Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o priestoroch v budove obecného
úradu
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 29. marca 2012
(25/2012 – 42 /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. 25/2012
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.
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k bodu č. 2.: Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ vo
Valaskej Belej.
Uznesenie č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení delegovaných
zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ vo Valaskej Belej a to: p. Samuela Topáka,
p. Annu Ďurmekovú, p. Miroslava Podskoča a p. Vendelína Pružinca.

k bodu č. 3.: Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Partizánska
cesta 5, 974 00 Banská Bystrica o zriadenie vecného bremena k pozemkom
v kat. území Valaská Belá.
Uznesenie č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva
umiestnenia zariadení verejného vodovodu DN 160 mm stavby „Valaská Belá –
rekonštrukcia vodovodu“ na časti pozemkov: KNC parc. číslo 695, KNC parc. číslo
735/1, KNC parc. číslo 735/6, KNC parc. číslo 820, KNC parc. číslo 16761, KNC parc.
číslo 16762, KNC parc. číslo 16793, KNC parc. číslo 16794 v kat. území Valaská Belá
obce Valaská Belá , ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Valaská Belá podľa LV č. 1
(ďalej aj len „dotknuté pozemky“) v rozsahu, ktorý bude vyznačený v na tento účel
vyhotovenom porealizačnom geom. pláne pre vyznačenie vecného bremena, úradne
overenom Správou katastra Prievidza a právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo
na dotknuté pozemky za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania poruch, ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu stavby „Valaská
Belá – rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch umiestených v prospech budúceho
oprávneného: Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.
B) odporúča
starostovi obce Valaská Belá oznámiť uznesenie OZ podľa bodu A) žiadateľovi a
realizovať uzavretie predloženého návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena.
C) odporúča
starostovi obce Valaská Belá realizovať uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena po
ukončení výstavby objektov stavby „Valaská Belá – rekonštrukcia vodovodu“
a predložení porealizačného geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena zo
strany žiadateľa.
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k bodu č. 4.: Správa o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ za IV. štvrťrok 2011.
Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o stave prevarenosti ŠJ pri MŠ a ŠJ ZŠ za IV. štvrťrok 2011.

k bodu č. 5.: Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o rozpočtové zmeny –
Školské stredisko záujmovej činnosti.
Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odkladá
žiadosť o rozpočtovú zmenu pre Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole
vo Valaskej Belej s tým, že táto bude doplnená o predpokladané náklady na rok 2012.
B) žiada
riaditeľku Základnej školy vo Valaskej Belej o predloženie skutočných nákladov Školského
strediska záujmovej činnosti pri ZŠ vo Valaskej Belej za roky 2010 a 2011 do aprílového
zasadnutia OZ.

k bodu č. 6.: Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o vyjadrenie zriaďovateľa
k dodatku Plánu kontinuálneho vzdelávania 2011 – 2012.
Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
dodatok plánu kontinuálneho vzdelávania 2011 – 2012 podľa priložených príloh
pre Mgr. Ingrid Príbelszkú a Mgr. Gabrielu Furkovú.

Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
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dodatok plánu kontinuálneho vzdelávania 2011 – 2012 podľa priložených príloh
pre Mgr. Janu Nemčekovú.

k bodu č. 7.: Plnenie rozpočtu Miestneho kultúrneho strediska vo Valaskej Belej za
rok 2011.
Uznesenie č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu MKS vo Valaskej Belej za rok 2011.

k bodu č. 8.: Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plat starostu obce Valaská Belá Ing. Miloša Cúcika s účinnosťou od 1. 4. 2012
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 352/1994 Z. z. 1556,28 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 0 %
na sumu 1557 € a to sa rovná po zaokrúhlení na celé euro nahor 1557 €.

k bodu č. 9.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
pripomienky zástupcov Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej Belej k vysporiadaniu
pozemkov medzi Obcou Valaská Belá a Urbárskym spoločenstvom vo Valaskej Belej
a pripomienky k hranici katastra medzi obcami Valaská Belá, Dolná Poruba a Zliechov.

Uznesenie č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
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informáciu o susedskom spore ohľadom prístupovej cesty k rodinnému domu manželov
Môcikových súp. číslo 384.

k bodu č. 10.: Rôzne.
Uznesenie č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
informácie riaditeľky MKS vo Valaskej Belej o nákladoch MKS na ples futbalistov.
B) ukladá
riaditeľke MKS vo Valaskej Belej vypracovať nový cenník prenajímania kultúrneho domu.
C) ukladá
riaditeľke MKS vo Valaskej Belej pripraviť cenník služieb obecného rozhlasu.
Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
skoršie ukončenie nájmu k 30. 4. 2012 spoločnosti EFEKTA, s. r. o., Kopčianska 10,
851 01 Bratislava a trvá na plnení podmienok zmluvy.
Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
10 % -nú spoluúčasť na spolufinancovanie investičnej akcie z rozpočtu obce Valaská Belá
na čiastočnú výmenu okien Základnej školy vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
10 % -nú spoluúčasť na spolufinancovanie investičnej akcie z rozpočtu obce Valaská Belá
na opravu WC, šatne a opravu strechy na budove Materskej školy vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
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10 % -nú spoluúčasť na spolufinancovanie investičnej akcie z rozpočtu obce Valaská Belá
na rekonštrukciu WC v budove Obecného úradu vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 41/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informatívne správy starostu obce.
Uznesenie č. 42/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov samosprávy
obce Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch, zmenu v článku V. bod 2.:

Odmena je podmienená minimálne 1 hodinovou dĺžkou trvania zasadnutia a tiež minimálne hodinovou
účasťou poslanca a 50 % účasťou poslanca z celkového času zasadnutia. Za dĺžku trvania a účasť
zodpovedajú overovatelia zápisnice. Vyplatenie odmeny je podmienené vyhotovením zápisnice zo zasadnutia
rady, zastupiteľstva, s uvedením dĺžky trvania, za ktoré zodpovedajú overovatelia zápisnice.

Vo Valaskej Belej dňa 4. apríla 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Mazániková
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Anna Ďurmeková

