Zápisnica

zo zasadnutia z Obecnej rady
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 17. mája 2012
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett - hlavný kontrolór obce
Daniela Cigáňová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1600 h do 1800 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 Ing. Viliama
Furku. 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 26.4. 2012
3. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2005
13. Rôzne
14. Diskusia, uznesenie, záver
Hlasovanie za návrh programu rokovania: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
-----------------K bodu č. 2 :
Uznesením č. 45/2012 OZ 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.
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že riaditeľka ZŠ kalkuláciu rozpočtu za rok 2010, 2011 a 2012 predložila
v určenom termíne a bude poslancom zaslaná v pozvánke na OZ, ktoré sa bude konať 24.5.2012
-------------------K bodu č. 2
Uznesením č.53/2012 OZ odkladá 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.

Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
- starosta obce informoval, že správa od komisie doposiaľ nebola predložená
----------------------K bodu č. 3
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2005
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 1/2012 - OR
odporúča OZ schváliť návrh zápisu do kroniky za rok 2005
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 4 rôzne
Starosta obce informoval o havarijnom stave na ZŠ, praskol kotol na vykurovanie tuhým
palivom, oznámil že požiadal o dotáciu, nakoľko cena 12 článkového kotla je 20 425,- Eur
Uznesenie číslo 2/2012 - OR
odporúča OZ zobrať na vedomie informáciu podanú starostom obce
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
---------------------

K bodu č. 4
Návrh zmluvy Petra Kucharčíka, Lichardova 3, Žilina o spolupráci pri zbere použitého
šatstva
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 3/2012 - OR
odporúča OZ schválenie zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 4
Návrh zmluvy Obchodnej spoločnosti INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín o spolupráci
pri zbere odpadov – použitého kuchynského oleja
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Uznesenie číslo 4/2012 - OR
odporúča OZ schváliť návrh zmluvy spoločnosti INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 4
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi, ktorý ukladá Obci
Valaská Belá odstrániť nedostatky zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru v MŠ
2

Valaská Belá 329 – poškodenie strešnej krytiny v MŠ , nedostatok mraziacich zariadení v ŠJ
pri MŠ, nevyhovujúce umývanie bieleho a čierneho riadu v ŠJ pri MŠ
Predkladá: Ing. Miloš Cúcik, starosta obce, ktorý dal návrh aj na rozšírenie priestorov –
tried v MŠ
Uznesenie číslo 5/2012 - OR
odporúča OZ schváliť odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného
dozoru v budove MŠ vo Valaskej Belej
odporúča starostovi obce do OZ preveriť, či na rozšírenie priestorov tried v MŠ je nutné
stavebné povolenie
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0 – uznesenie bolo prijaté.
--------------------K bodu č. 5 - diskusia
Starosta obce informoval že na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť bude adresovať
žiadosť o zaradenie projektu vodovod Stanáková do investičných akcií na rok 2013 - 2014
--------------------K bodu č. 5 - diskusia
Starosta obce informoval prítomných o možnosti realizácie opráv dvoch miestnych
komunikácií, navrhol úpravu MK k podniku Leoni Slowakia s.r.o. a ako druhú opravu MK
okolo MŠ
Uznesenie číslo 6/2012 - OR
odporúča OZ schváliť opravu dvoch navrhnutých miestnych komunikácií – k podniku
Leoni Slowakia s.r.o. a ako druhú opravu MK okolo MŠ
---------------------

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 17. 5. 2012
Zapísala: Daniela Cigáňová
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Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Mazániková
Ing. Viliam Furka
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