Zápisnica

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. mája 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
Neprítomný:
Ing. Viliam Furka - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2100 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.
Predkladá starosta obce
2. Správa riaditeľky MŠ vo Valaskej Belej o prijatí žiakov do materskej školy.
Predkladá riaditeľka MŠ vo Valaskej Belej
3. Správy o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole vo Valaskej
Belej.
Predkladá starosta obce
4. Návrh zápisu do obecnej kroniky rok 2005.
Predkladá kronikárka obce
5. Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o rozšírenie prechodu cez
cestný rigol a úprava povrchu miestnej komunikácie.
Predkladá starosta obce
6. Žiadosť Eriky Dančovej, Valaská Belá 365 o úpravu prístupovej cesty.
Predkladá starosta obce
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 17. 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. K programu
rokovania poslanci nemali 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: Viktor Kotian
a Miroslav Podskoč.
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. Katarínu Mazánikovú.
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. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 55/2012
- Uznesením č. 45/2012 obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľke základnej školy vo
Valaskej Belej predložiť podrobnú kalkuláciu nákladov na ŠSZČ pri ZŠ vo Valaskej Belej.
Úloha bola splnená, riaditeľka základnej školy predložila podrobnejšie náklady za roky
2010, 2011 a predpokladané náklady na rok 2012. Poslankyňa Anna Ďurmeková sa
informovala o revíziách v budove, kde sídli ŠSZČ, ako často sa uskutočňujú. Poslanci OZ
požadovali, že by bolo vhodné, aby sa pani riaditeľka zúčastnila zasadnutia OZ a vysvetlila
finančné požiadavky na rok 2012. Poslanci žiadosť o rozpočtovú zmenu opäť odložili
s tým, že bude riaditeľka základnej školy a ekonómka základnej školy prizvaná na najbližšie
zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 56/2012.
- Uznesením č. 53/2012 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Vincenta Bagina
a manž. Aleny Baginovej, Val. Belá 641 a Jozefíny Šedíkovej, Val. Belá 223 o zrušenie
ihriska a postúpilo ju komisii ochrany verejného poriadku na doriešenie. Žiadosť komisia
zatiaľ neriešila, bola odložená do obecnej rady v mesiaci jún 2012.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 57/2012.

2. Správa riaditeľky MŠ vo Valaskej Belej o prijatí žiakov do materskej školy –
správu predložila riaditeľka MŠ vo Valaskej Belej Alena Kováčová. Ďalej informovala
o požiadavke na premeranie kapacity priestoru MŠ z dôvodu navýšenia počtu detí. Poslanci
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diskutovali a prestavbe budovy materskej školy z dôvodu zvýšenia kapacity prijatia detí do
materskej školy. Riaditeľka MŠ informovala o následnej inšpekcii zo Štátnej školskej
inšpekcie Trenčín, ktorá stanovila opravy umyvárky a WC v MŠ. Štátna školská inšpekcia
stanovila termín odstránenia nedostatkov na august 2012. Ďalej riaditeľka MŠ požiadala
o zabezpečenie osadenia drevených lavičiek v areáli MŠ. Ďalej upozornila na zlú situáciu
terasy. Požiadala o kvalifikovaného zamestnanca na vykurovanie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 58/2012.
3. Správy o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole vo Valaskej
Belej – predložil starosta obce. Prečítal správu o výsledku následnej finančnej kontroly
v Základnej škole vo Valaskej Belej, ďalej starosta obce informoval o správe audítorky.
Prebehla rozprava medzi poslancami, starostom a hl. kontrolórom. Do rozpravy sa zapojil
aj občan Július Kuna. Záverom poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 59/2012.
4. Návrh zápisu do obecnej kroniky rok 2005 – zápis do obecnej kroniky spracovala
kronikárka obce pani Marta Vrtíková. Poslanci nemali výhrady k zápisu a tento
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 60/2012.
5. Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o rozšírenie prechodu cez
cestný rigol a úpravu povrchu miestnej komunikácie – požiadavku prečítal starosta
obce. Poslancom predložil aj fotodokumentáciu, ktorá je prílohou žiadosti. Poslanci
žiadosť postúpili na preverenie komisii výstavby, územného plánovania a ŽP do budúceho
zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 61/2012.
6. Žiadosť Eriky Dančovej, Valaská Belá 365 o úpravu prístupovej cesty – žiadosť
prečítal starosta obce. Informoval poslancov, že prístupová cesta je upravená. Poslanci
žiadosť vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 62/2012.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
pán Július Kuna mal pripomienku k správe o výsledku následnej finančnej kontroly ZŠ vo
Valaskej Belej. Iné pripomienky zo strany občanov neboli.
8. Rôzne:
– Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková reprodukovala pripomienku obyvateľov obce na
nerešpektovanie predajcov, ktorí nedodržiavajú Trhový poriadok obce Valaská Belá.
Starosta obce informoval poslancov, že na základe Trhového poriadku obce Valaská Belá
môže pokutovať predajcov, ktorí nedodržiavajú trhový poriadok starosta obce, poverený
pracovník obce a poslanec obecného zastupiteľstva do výšky 330 €.
– Poslankyňa Anna Ďurmeková reprodukovala požiadavku Jaroslava Ďurmeka, Valaská
Belá 619 o rozšírenie miestneho rozhlasu do Keherov. Poslanci navrhli požiadavku pána
Ďurmeka preveriť komisiou výstavby, ÚP a ŽP a návrh komisie zrealizovať.
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 63/2012
– Ďalej poslankyňa Anna Ďurmeková informovala o požiadavke Ľubomíra Bielika,
Valaská Belá 749 o vyčistenie odtoku na Stanáku. Poslanci navrhli požiadavku pána Bielika
preveriť stavebnou komisiou a návrh stavebnej komisie zrealizovať.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 64/2012.
O 18,40 h. prišla na rokovanie zasadnutia OZ poslankyňa Jarmila Kopčanová.
– Poslanec Viktor Kotian upozornil na vypúšťanie fekálií na povrch v časti obce
u Tantošov.
– Poslanec Marek Nemček informoval o možnosti odkúpenia ČOV pri Krištáli, ktorá je
v exekúcii. Ďalej informoval o možnosti prenájmu bývalej administratívnej budovy Krištál.
– Starosta obce informoval poslancov OZ, že priestory v budove obecného úradu sú
stále voľné. Je potrebné opäť vyhlásiť druhé kolo verejnej súťaže s tým, že cena prenájmu
za m2 bude dohodou a obec si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Ponuky treba
zasielať do 28. 6. 2012 do 1600 h. Otváranie obálok bude na júnovom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 65/2012.
– Starosta obce informoval poslancov o možnosti spolupráce pri zbere použitého šatstva
a možnosti spolupráce pri zbere prepáleného rastlinného oleja. Poslanci odporučili
starostovi obce podpísaťobidve zmluvy o spolupráci.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 66/2012.
– Starosta obce informoval o riešení výstavby vodovodu v časti obce Stanáková, zaslal
žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica.
– Starosta obce informoval o nedostatkoch, zistených Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Prievidzi v MŠ vo Valaskej Belej. Poslanci informácie starostu obce vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 67/2012.
– Starosta obce informoval o cenových ponukách na realizáciu opráv miestnych
komunikácií vo Valaskej Belej a to miestna komunikácia k Leoni Slowakia a miestna
komunikácia popri materskej škole k zdravotnému stredisku. Poslanci ponuky vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 68/2012.

9.
·

Diskusia:
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.
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UZNESENIA

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 24. mája 2012
(55/2012 – 68 /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. 55/2012
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.
Uznesenie č. 56/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
rozpočtovú zmenu pre Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ vo Val. Belej do
najbližšieho zasadnutia OZ a žiada prizvať na zasadnutie OZ riaditeľku ZŠ a ekonómku
ZŠ a zároveň doložiť prefotené faktúry za revízie za rok 2010, 2011 a 2012 ak boli
vykonané.
Uznesenie č. 57/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
do najbližšieho zasadnutie OZ žiadosť Vincenta Bagina a manž. Aleny Baginovej, Valaská
Belá 641 a Jozefíny Šedíkovej, Valaská Belá 223 o zrušenie ihriska a ukladá komisii na
ochranu verejného poriadku, aby pripravili návrh riešenia a toto predložili do obecnej rady
v mesiaci jún 2012.
Zodpovedný: predseda KOVP

Termín: 21. 6. 2012
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k bodu č. 2.: Správa riaditeľky MŠ vo Valaskej Belej o prijatí žiakov do materskej
školy.
Uznesenie č. 58/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu riaditeľky MŠ vo Valaskej Belej o prijatí žiakov do materskej školy. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce posúdiť možnosti zriadenia ďalšej triedy v MŠ vo
Valaskej Belej.

k bodu č. 3.: Správy o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole vo
Valaskej Belej.
Uznesenie č. 59/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správy o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole vo Valaskej Belej .

k bodu č. 4.: Návrh zápisu do obecnej kroniky rok 2005.
Uznesenie č. 60/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zápis do obecnej kroniky rok 2005.

k bodu č. 5.: Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o rozšírenie
prechodu cez cestný rigol a úpravu povrchu miestnej komunikácie
Uznesenie č. 61/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o rozšírenie prechodu cez cestný rigol
a úpravu povrchu miestnej komunikácie. Žiadosť obecné zastupiteľstvo postupuje na
preverenie komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
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k bodu č. 6.: Žiadosť Eriky Dančovej, Valaská Belá 365 o úpravu prístupovej cesty.
Uznesenie č. 62/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
žiadosť Eriky Dančovej, Valaská Belá 365 o úpravu prístupovej cesty s tým, že cesta je
zrealizovaná.

k bodu č. 8.: Rôzne.
Uznesenie č. 63/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
požiadavku Jaroslava Ďurmeka, Valaská Belá 619 o rozšírenie miestneho rozhlasu do
Keherov preveriť komisiou výstavby, územného plánovania a ŽP a na základe doporučenia
komisie návrh zrealizovať.
Uznesenie č. 64/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
požiadavku Ľubomíra Bielika, Valaská Belá 749 o vyčistenie odtoku na Stanáku preveriť
komisiou výstavby, územného plánovania a ŽP a na základe doporučenia komisie návrh
zrealizovať.
Uznesenie č. 65/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyhlásiť druhé kolo verejnej súťaže na prenájom priestorov v budove
obecného úradu s tým, že cena prenájmu za m2 bude dohodou a obec si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku. Ponuky treba zasielať do 28. 6. 2012 do 1600 h. Otváranie
obálok bude na júnovom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 66/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce podpísať zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva s Petrom
Kucharčíkom, Lichardova 3, Žilina a zmluvu o spolupráci pri zbere odpadov (použitý jedlý
olej a tuk) so spoločnosťou INTA, s. r. o. Rybárska 758/18, Trenčín.
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Uznesenie č. 67/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce o možnosti výstavby vodovodu v časti obce Stanáková
a informácie o nedostatkoch, zistených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Prievidzi v MŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 68/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
cenové ponuky na realizáciu opráv miestnych komunikácií vo Valaskej Belej.

Vo Valaskej Belej dňa 29. mája 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Samuel Topák

a
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Ing. Katarína Mazániková

