Zápisnica

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2012
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2200 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 hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
Predkladá hlavný kontrolór
3. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2011.
Predkladá starosta obce
4. Základná škola Valaská Belá – Smernica č. 4/2012 na zabezpečenie prevádzky
služobného motorového vozidla.
Predkladá riaditeľka ZŠ vo Valaskej Belej
5. Žiadosť Petra Kučeru, Valaská Belá 570 o vybudovanie prístupovej cesty
k rodinnému domu č. 570.
Predkladá starosta obce
6. Žiadosť Miroslavy Kučerovej, Valaská Belá 66 o vybudovanie prístupovej cesty.
Predkladá starosta obce
7. Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála.
Predkladá starosta obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2012.
Predkladá hlavný kontrolór obce
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 18. 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 9 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. Program zasadnutia
poslanci pripomienkovali, navrhli zmenu programu výmenou niektorých bodov programu,
a to zaradenie bodu 7. ako bod 2. a bod 4. ako bod 3. Starosta obce navrhol doplniť dva
body programu. Ako bod 9. Návrh na vyradenie zo siete škôl ... a ako bod 10. Návrh na
zaradenie do siete škôl ... Program rokovania po úpravách poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržal sa 0, 1 poslanec nehlasoval – program bol
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jarmila Kopčanová
a Ing. Viliam Furka.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Miroslava Podskoča.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – 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 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 69/2012
- Uznesením č. 56/2012 obecné zastupiteľstvo žiadalo predložiť faktúry za revízie,
uskutočnené na základnej škole za roky 2010, 2011 a 2012 a navrhli prizvať riaditeľku a
ekonómku základnej školy na zasadnutie OZ. Bližšie vysvetlenie k výdavkom ŠSZČ
a k predloženým faktúram podali riaditeľka a ekonómka Základnej školy vo Valaskej Belej.
Prebehla rozprava medzi poslancami a vedením školy. Záverom poslanci rozpočtovú
zmenu pre ŠSZČ navrhli zamietnuť.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Marek Nemček, Miroslav Podskoč) – prijaté
uznesenie č. 70/2012.
- Uznesením č. 57/2012 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. Správu zo šetrenia
podal predseda KOVP Miroslav Podskoč. Prebehla rozprava k tomuto problému. Poslanci
navrhli čiastočnú ohradu ihriska.
Hlasovanie: za 8, proti 1 (Marek Nemček), zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 71/2012.
- Uznesením č. 61/2012 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Ing. Vladimíra Mazána,
Valaská Belá 58 o rozšírenie prechodu cez cestný rigol a úpravu povrchu miestnej
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komunikácie. Žiadosť bola postúpená komisii výstavby, územného plánovania a životného
prostredia na preverenie. Vyjadrenie prečítala predsedníčka komisie Ing. Katarína
Mazániková. Poslanci hlasovali o zamietnutí žiadosti.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 72/2012.
- Uznesením č. 63/2012 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Jaroslava Ďurmeka,
Valaská Belá 619 o rozšírenie miestneho rozhlasu do Keherov. Rozšírenie miestneho
rozhlasu poslanci navrhli zrealizovať do 31. 8. 2012.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 73/2012.
- Uznesením č. 64/2012 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť Ľubomíra Bielika,
Valaská Belá 749 o vyčistenie odtoku na Stanáku, žiadosť bola postúpená komisii výstavby,
územného plánovania a životného prostredia na preverenie. Vyjadrenie prečítala
predsedníčka komisie Ing. Katarína Mazániková. Poslanci hlasovali o zamietnutí žiadosti.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 3 (Mazániková, Ďurmeková, Kopčanová) – prijaté
uznesenie č. 74/2012.
- Uznesením č. 65/2012 obecné zastupiteľstvo schválilo druhé kolo verejnej súťaže,
Uloha trvá, uznesenie nebolo prijaté.
- Uznesením č. 66/2012 obecné zastupiteľstvo odporučilo podpísať zmluvy
o spolupráci pri zbere šatstva a použitých olejov. Zmluva na zber šatstva bola podpísaná
a zmluva o zbere použitých olejov nebola podpísaná z dôvodu, že je pre obec nevýhodná.
2. Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála – prečítal starosta
obce. Tento problém starosta obce riešil aj s Ing. Gilanovou z Obvodného úradu ŽP
v Prievidzi. Poslanci žiadosť odložili a odporučili starostovi obce do nabližšieho zasadnutia
OZ preveriť túto žiadosť.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 75/2012.
3. Základná škola Valaská Belá – Smernica č. 4/2012 na zabezpečenie prevádzky
služobného motorového vozidla – predložila riaditeľka základnej školy. Smernicu
pripomienkoval poslanec Ing. Viliam Furka, poslanci ju vzali na vedomie
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Jarmila Kopčanová a Ing. Viliam Furka) – prijaté
uznesenie č. 76/2012.
4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá – odborné
stanovisko k záverečnému učtu prečítal hlavný kontrolór. Konštatoval, že nákladná
doprava je stratová a upozornil, že činnosť podnikania autodopravy nevykazuje žiadny
zisk, obec by v takomto prípade nemala podnikať. Odborné stanovisko je súčasťou
originálu tejto zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1(Anna Ďurmeková) – prijaté uznesenie č. 77/2012.
5. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2011 – správa bola zaslaná všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci celoročné hospodárenie obce
schválili bez výhrad.
Hlasovanie: za 8, proti 1 (Anna Ďurmeková), zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 78/2012.
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Ďalej poslanci hlasovali o rozdelení prebytku hospodárenia za rok 2011, OZ schvaľuje
použitie 568,29 € na vykrytie schodku vo finančných operáciách a zvyšných 82593,41 € sa
prevedie do Rezervného fondu obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 79/2012.
Ďalej poslanci schválili úhradu straty z hospodárskej činnosti – autodopravy za rok 2011
v čiastke 842,72 eur z FP Rezervného fondu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková a Ing. Katarína Mazániková) –
prijaté uznesenie č. 80/2012.
6. Žiadosť Petra Kučeru, Valaská Belá 570 o vybudovanie prístupovej cesty
k rodinnému domu č. 570 – žiadosť prečítal starosta obce. Žiadosť preverila komisia
výstavby, územného plánovania a životného prostredia, vyjadrenie komisie je prílohou
originálu tejto zápisnice. Poslanci hlasovali o zamietnutí žiadosti.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková a Ing. Katarína Mazániková) –
prijaté uznesenie č. 81/2012.
7. Žiadosť Miroslavy Kučerovej, Valaská Belá 66 o vybudovanie prístupovej cesty
– žiadosť prečítal starosta obce. Žiadosť preverila komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia, vyjadrenie je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci hlasovali
o zamietnutí žiadosti.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková a Ing. Katarína Mazániková) –
prijaté uznesenie č. 82/2012.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2012 –
predložil hlavný kontrolór obce. Návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou
na zasadnutie. Poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 83/2012.
O 20, 40 hodine odišiel z rokovania obecného zastupiteľstva poslanec Vendelín Pružinec.
9. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
ku dňu 30. 6. 2012:
1. Materská škola ,972 28 Valaská Belá 329
2. Školská jedáleň pri Materskej škole, 972 28 Valaská Belá č. 329
3. Základná škola, 972 28 Valaská Belá č. 242
4. Školská jedáleň pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
5. Školský klub pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
6. Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť základnej školy, 972 28
Valaská Belá č. 242
Poslanci vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR ku dňu 30. 6. 2012
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 84/2012.
10. Návrh na spojenie škôl a následne ich zaradenie do siete škôl a školských
zariadení MŠVVaŠ SR ku dňu 1. 7. 2012:
1. Materská škola ,972 28 Valaská Belá 329
2. Školská jedáleň pri Materskej škole, 972 28 Valaská Belá č. 329
3. Základná škola, 972 28 Valaská Belá č. 242
4. Školská jedáleň pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
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5. Školský klub pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
6. Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť základnej školy, 972 28
Valaská Belá č. 242
Poslanci spojenie škôl a následne ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ
SR ku dňu 1. 7. 2012 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 85/2012.
11. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
neboli prítomní žiadni obyvatelia.
12. Rôzne:
– Riaditeľka základnej školy informovala o projekte – výmenný pobyt detí zo zahraničia
– týždenná návšteva detí z Rumunska, Španielska a Poľska, ďalej sa informovala o žiadosti
na riešenie havarijnej situácie kotolne na ZŠ.
– Školská jedáleň – finančné požiadavky obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
– Návrh na zvýšenie poplatku za podávanú desiatu – poslanci odložili do júlového
zasadnutia OZ s tým, že sa pripraví návrh VZN.
– Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková reprodukovala pripomienku obyvateľov obce
k prejazdu vlečiek cez cestu druhej triedy. Tento problém nie je v kompetencii obce.
– Starosta obce informoval poslancov o ponukách na rekonštrukciu šatní a WC v MŠ vo
Valaskej Belej. Poslanci ponuky vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie
č. 86/2012
– Starosta obce informoval o rozšírení priestorov materskej škôlky, predložil projekt
rekonštrukcie školskej družiny na triedu predškolákov pre materskú školu.
– Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách na rekonštrukciu miestnych
komunikácií.
– Poslanci informácie vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie
č. 87/2012.
13. Diskusia:
· Poslankyňa Anna Ďurmeková upozornila na zlý prístup do lazu Slávikovci, navrhla
opraviť mosť výmenou drevených podvalov
· Starosta obce informoval o zlom výjazde nákladného vozidla DHZ z požiarnej
zbrojnice
· 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

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 21. júna 2012
(69/2012 – 87 /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. 69/2012
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. 70/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
rozpočtovú zmenu pre Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ vo Val. Belej.
Uznesenie č. 71/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Vincenta Bagina a manželky Aleny Baginovej, Valaská Belá 641 a Jozefy Šedíkovej,
Valaská Belá 223 o zrušenie ihriska a o čiastočné oplotenie a zároveň odporúča starostovi
obce odstrániť futbalové bránky a oplotiť ihrisko z dvoch strán a to od pani Baginovej
a pani Šedíkovej do výšky 3 metrov.
Uznesenie č. 72/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
rozšírenie prechodu cez cestný rigol a úpravu povrchu miestnej komunikácie
pri Ing. Vladimírovi Mazánovi, Valaská Belá 58.
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Uznesenie č. 73/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rozšírenie miestneho rozhlasu do Keherov až pri Jaroslava Ďurmeka, bytom Valaská
Belá 619.
Zodpovedný: starosta obce
T: do 31. 8. 2012
Uznesenie č. 74/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
vyčistenie odtoku na Stanáku pri Ľubomírovi Bielikovi, Valaská Belá 749.

k bodu č. 2.: Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála.
Uznesenie č. 75/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
úpravu kanála pri Stanislavovi Beňovi, Valaská Belá 206 s tým, že starosta obce do
najbližšieho zasadnutia OZ preverí túto žiadosť.

k bodu č. 3.: Základná škola Valaská Belá – Smernica č. 4/2012 na zabezpečenie
prevádzky služobného motorového vozidla.
Uznesenie č. 76/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
Smernicu Základnej školy vo Valaskej Belej č. 4/2012 na zabezpečenie prevádzky
služobného motorového vozidla.
k bodu č. 4.: Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 77/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá .
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k bodu č. 5.: Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2011.
Uznesenie č. 78/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
celoročné hospodárenie Obce Valaská Belá bez výhrad.

Uznesenie č. 79/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
že z výsledku hospodárenia 83 161,70 € bude 568,29 € použité na vykrytie schodku vo
finančných operáciách a zvyšných 82 593,41 € budú prevedené do Rezervného fondu obce
Valaská Belá.

Uznesenie č. 80/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
úhradu straty z hospodárskej činnosti – autodopravy za rok 2011 v čiastke 842,72 €
z finančných prostriedkov Rezervného fondu obce.

k bodu č. 6.: Žiadosť Petra Kučeru, Valaská Belá 570 o vybudovanie prístupovej
cesty k rodinnému domu č. 570.
Uznesenie č. 81/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu Petra Kučeru, bytom Valaská Belá 570
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pretože v roku 2012 sú vyčlenené finančné
prostriedky na opravu iných prístupových komunikácií v obci a Vaša cesta nie je prioritou
v roku 2012. Vašu požiadavku zaradíme do plánu budovania a opráv komunikácií podľa
priorít, technického stavu a finančných možností.
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k bodu č. 8.: Žiadosť Miroslavy Kučerovej, Valaská Belá 66 o vybudovanie
prístupovej cesty.
Uznesenie č. 82/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu Miroslavy Kučerovej, bytom Valaská
Belá 66 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pretože v roku 2012 sú vyčlenené
finančné prostriedky na opravu iných prístupových komunikácií v obci a Vaša cesta nie je
prioritou v roku 2012. Vašu požiadavku zaradíme do plánu budovania a opráv komunikácií
podľa priorít, technického stavu a finančných možností.

k bodu č. 7.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok
2012.
Uznesenie č. 83/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na druhý polrok 2012.

k bodu č. 9.: Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR ku
dňu 30.06. 2012:
1) Materská škola ,972 28 Valaská Belá 329
2) Školská jedáleň pri Materskej škole, 972 28 Valaská Belá č. 329
3) Základná škola, 972 28 Valaská Belá č. 242
4) Školská jedáleň pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
5) Školský klub pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
6) Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť základnej školy, 972 28
Valaská Belá č. 242
Uznesenie č. 84/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
Podľa ustanovenia § 14 ods. 6 písm. a) a b), § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou MŠ SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004,
ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských
zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri
zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení
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schvaľuje
vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR ku dňu
30.06. 2012:
1) Materská škola ,972 28 Valaská Belá 329
2) Školská jedáleň pri Materskej škole, 972 28 Valaská Belá č. 329
3) Základná škola, 972 28 Valaská Belá č. 242
4) Školská jedáleň pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
5) Školský klub pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
6) Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť základnej školy, 972 28 Valaská
Belá č. 242.

k bodu č. 10.: Návrh na spojenie škôl a následne ich zaradenie do siete škôl
a školských zariadení MŠVVaŠ SR ku dňu 01.07. 2012:
1) Materská škola, 972 28 Valaská Belá 329
2) Školská jedáleň pri Materskej škole, 972 28 Valaská Belá 329
3) Základná škola, 972 28 Valaská Belá č. 242
4) Školská jedáleň pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
5) Školský klub detí pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
6) Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť základnej školy, 972 28
Valaská Belá č. 242
Uznesenie č. 85/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
Podľa ustanovenia § 14 ods. 6 písm. a) a b), § 16 ods. 1, § 20 ods. 1, 2 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou MŠ SR č. 1/2004-E
z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov
škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl
a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení
schvaľuje
spojenie škôl a následne ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR ku
dňu 01.07. 2012:
1) Materská škola, 972 28 Valaská Belá 329
2) Školská jedáleň pri Materskej škole, 972 28 Valaská Belá 329
3) Základná škola, 972 28 Valaská Belá č. 242
4) Školská jedáleň pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
5) Školský klub detí pri Základnej škole, 972 28 Valaská Belá č. 242
6) Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť základnej školy, 972 28 Valaská
Belá č. 242.
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k bodu č. 12.: Rôzne.

Uznesenie č. 86/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce Valaská Belá o cenových ponukách na rekonštrukciu šatní, sprchy
a WC v Materskej škole vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 87/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce Valaská Belá o cenových ponukách na opravu miestnych
komunikácií v obci Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Miroslav Podskoč

