Zápisnica

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. apríla 2012
-------------------------------------------------------------------------------

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

Neprítomní:
Ing. Viliam Furka, Viktor Kotian, Miroslav Podskoč, Jarmila Kopčanová - ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 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.
Predkladá starosta obce
Návrh VZN o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou – Zásady kontrolnej
činnosti v podmienkach obecnej samosprávy.
Predkladá hlavný kontrolór
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2012.
Predkladá starosta obce
Návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2012.
Predkladá starosta obce
Verejná obchodná súťaž na prenájom obchodných priestorov v budove OcÚ.
Predkladá starosta obce
Peter Peťovský, Valaská Belá 1230 – žiadosť o zrušenie žiadosti
zo dňa 6. 2. 2011.
Predkladá starosta obce
Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru v MŠ vo Valaskej Belej a v ŠJ
MŠ vo Valaskej Belej.
Predkladá starosta obce
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.

10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 16. 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 5 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. K programu
rokovania ako celku poslanci nemali žiadne pripomienky a tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Katarína
Mazániková a Anna Ďurmeková.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Mareka Nemčeka a Vendelína Pružinca.
Hlasovanie: za 5, 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 5, 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. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 43/2012
- Uznesením č. 27/2012 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce zaslať
uznesenie Slovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a uzatvoriť zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Úloha bola splnená, zmluva je zverejnená
na webovej stránke obce Valaská Belá.
- Uznesením č. 29/2012 obecné zastupiteľstvo žiadalo riaditeľku ZŠ o predloženie
skutočných nákladov Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ vo Valaskej Belej za
roky 2010, 2011 a predpokladané náklady na rok 2012. Čerpanie za roky 2010, 2011
riaditeľka ZŠ predložila poslancom 26. 4. 2012. Poslanci OZ odložili žiadosť o rozpočtovú
zmenu do najbližšieho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 44/2012.
Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľke ZŠ vo Valaskej Belej predložiť podrobnú
kalkulácia jednotlivých položiek čerpania rozpočtu ŠSZČ za roky 2010, 2011
a predpokladané náklady čerpania rozpočtu na ŠSZČ na rok 2012 do 16. mája 2012.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 45/2012.
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- Uznesením č. 36/2012 poslanci OZ uložili riaditeľke MKS Valaská Belá vypracovať
nový cenník prenajímania kultúrneho domu a cenník služieb obecného rozhlasu.
Riaditeľka MKS Elena Kopčanová predložila pravidlá prenajímania majetku obce Valaská
Belá v správe MKS Valaská Belá. Po dlhšej rozprave a zapracovaní zmien podľa návrhov
poslancov OZ pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v správe MKS
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 46/2012.
2. Návrh VZN o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou – Zásady kontrolnej
činnosti v podmienkach obecnej samosprávy – predložil hlavný kontrolór. Návrh bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Tento pripomienkovala
poslankyňa Ing. Katarína Mazániková.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 47/2012.
3. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2012 – predložil starosta obce.
Plnenie bolo zaslané všetkým poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie. K plneniu
rozpočtu obce Valaská Belá prebehla rozprava. Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 48/2012.
4. Návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2012 –
o rozpočtových zmenách poslancov oboznámil starosta obce. Predložil im návrh
rozpočtových zmien, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 49/2012.
5. Verejná obchodná súťaž na prenájom obchodných priestorov v budove OcÚ
– starosta obce informoval poslancov, že do verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil
žiadny záujemca. Poslanci správu starostu obce o výsledku verejnej obchodnej súťaže vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 50/2012.
6.
Peter Peťovský, Valaská Belá 1230 – žiadosť o zrušenie žiadosti
zo dňa 6. 2. 2011 – poslanci zrušili uznesenie č. 36/2011 zo dňa 24. 2. 2011, ktorým bola
odložená žiadosť Petra Peťovského, Matušíková 1230, Valaská Belá o vybudovanie
nového prívodu pitnej vody do preverenia komisiou výstavby, územného plánovania
a životného prostredia.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 51/2012.
7. Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru v MŠ vo Valaskej Belej a v ŠJ
MŠ vo Valaskej Belej – predložil starosta obce. Poslanci záznam z kontroly vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 52/2012.
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8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí OZ neboli prítomní žiadni občania.
9. Rôzne:
– Vincent Bagin a manž. Alena Baginová, Valaská Belá 641 a Jozefa Šedíková, Valaská
Belá 223 – žiadosť o zrušenie ihriska – odkladá žiadosť s tým, že žiadosť postupuje komisii
ochrany verejného poriadku na doriešenie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 53/2012.
– Súdny spor s Rímsko kat. cirkvou – informáciu podal starosta obce, poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 54/2012.
10. Diskusia:
· Poslanec Marek Nemček sa informoval o oplotení rozostavanej stavby Domu služieb
· 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

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. apríla 2012
(43/2012 – 54 /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. 43/2012
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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Uznesenie č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
rozpočtovú zmenu pre Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ vo Val. Belej do
najbližšieho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá
riaditeľke ZŠ vo Valaskej Belej predložiť podrobnú kalkuláciu jednotlivých položiek
čerpania rozpočtu ŠSZČ za roky 2010 a 2011 a zároveň aj predpokladané náklady čerpania
rozpočtu ŠSZČ na rok 2012 do 16. 5. 2012.
Zodpovedný: riaditeľka ZŠ vo Val Belej

Termín: 16. 5. 2012

Uznesenie č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v správe Miestneho kultúrneho strediska
Valaská Belá po zapracovaní pripomienok poslancov OZ.

k bodu č. 2.: Návrh VZN o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou – Zásady
kontrolnej činnosti v podmienkach obecnej samosprávy.
Uznesenie č. 47/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti
v podmienkach obecnej samosprávy.

k bodu č. 3.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2012.
Uznesenie č. 48/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2012.
5

k bodu č. 4.: Návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2012.
Uznesenie č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6. 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 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu nasledovne:
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Výdavky 2012
Kód
zdroja

Oddiel

Rozpočtová
položka

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0
06.4.0

611
612 001
612 002
621
625 001
625 002
625 004
625 005
625 007
637 027
64 212

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
08.3.0
06.4.0

611
612 001
612 002
621
625 001
625 002
625 003
625 004
625 005
625 007
637 027
642 013

41
41

01.1.1.6
01.1.1.6

611
642 013

Popis upravenej položky

VO - tarifný plat
VO - osobné príplatky
VO - ostatné príplatky
VO - poistné do VšZP
VO - nemocenské poistenie
VO - starobné poistenie
VO - invalidné poistenie
VO - poist. v nezamestnanosti
VO - poist. do RFS
VO - odmeny DVP, DPČ
VO - odstupné
Výst.a opr. MK - spolu:
Miestny rozhlas - tarifný plat
Miestny rozhlas - osobné príplatky
Miestny rozhlas - ostatné príplatky
Miestny rozhlas - poistné do VšZP
Miestny rozhlas - nemoc. poist.
Miestny rozhlas - starobné poist.
Miestny rozhlas - úrazové poist.
Miestny rozhlas - invalidné poist.
Miestny rozhlas - poist. v nezamest.
Miestny rozhlas - poist. do RFS
Miestny rozhlas - odmeny na DVP, DPČ
VO - odchodné
Miestny rozhlas - spolu:
Starosta - plat
Obec - odchodné

Suma v Eur
pred
úpravou
2 000
550
50
260
12
381
82
22
129
140
0
3 626
1 000
300
30
130
20
180
10
40
15
60
0
0
1 785
20 207
661
20 868

Zmeny
rozpočtu
v€

Rozpočet

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:
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Upravené: Suma v Eur
+ zvýšenie po úprave
- zníženie
rozpočtu
-1 000
-550
-50
-260
-12
-381
-82
-22
-129
875
1 611
0
-1 000
-300
-30
-130
-20
-180
-8
-40
-15
-60
172
1 611
0
-331
331
0

Upravený
rozpočet
v€

1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 015
1 611
3 626
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
172
1 611
1 785
19 876
992
20 868
Rozdiel
príjmov a
výdavkov v
€

0,00

860 287,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860 657,00

0,00

0,00

856 252,00

0,00

0,00

3 050,00

0,00

0,00

591,00

0,00

0,00

859 893,00

0,00

0,00

764,00

0,00

k bodu č. 5.: Verejná obchodná súťaž na prenájom obchodných priestorov
v budove OcÚ.
Uznesenie č. 50/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom obchodných priestorov
v budove OcÚ vo Valaskej Belej.

k bodu č. 6.: Peter Peťovský, Valaská Belá 1230 – žiadosť o zrušenie žiadosti
zo dňa 6. 2. 2011.
Uznesenie č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 36/2011 zo dňa 24. 2. 2011, ktorým bola odložená žiadosť Petra Peťovského,
Matušíková 1230, Valaská Belá o vybudovanie nového prívodu pitnej vody do preverenia
komisiou výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

k bodu č. 7.: Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru v MŠ vo Valaskej Belej
a v ŠJ MŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru v MŠ vo Valaskej Belej a v ŠJ MŠ vo
Valaskej Belej.

k bodu č. 9.: Rôzne.
Uznesenie č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
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žiadosť Vincenta Bagina a manž. Aleny Baginovej, Valaská Belá 641 a Jozefy Šedíkovej,
Valaská Belá 223 o zrušenie ihriska. Žiadosť obecné zastupiteľstvo postupuje komisii
ochrany verejného poriadku na doriešenie.
Zodpovedný: Miroslav Podskoč - predseda KOVP
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 54/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu o súdnom spore s Rímsko-katolíckou cirkvou.

Vo Valaskej Belej dňa 3. mája 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marek Nemček

a
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Vendelín Pružinec

