Zápisnica

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2012
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Neprítomní:
Ing. Viliam Furka, Vendelín Pružinec a Marek Nemček – ospravedlnení

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. Verejná obchodná súťaž na prenájom obchodno-výrobných priestorov v centre
obce Valaská Belá.
Predkladá starosta obce
3. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská Belá.
Predkladá starosta obce
4. Návrh na úpravu priestorov Materskej školy vo Valaskej Belej.
Predkladá starosta obce
5. Návrh na opravu miestnych komunikácií v obci Valaská Belá.
Predkladá starosta obce
6. Žiadosť Soni Hriadelovej a Jaroslava Hriadela, bytom Hliny 1419/15-7,
Považská Bystrica o odkúpenie pozemku a stavby v k. ú. Valaská Belá, časť Gápel.
Predkladá starosta obce
7. Žiadosť Anny Grambličkovej, Valaská Belá 1065 o opravu prístupových mostov
Predkladá starosta obce
8. Žiadosť Jozefa Mihála, Valaská Belá 459 o finančnú spoluúčasť pri oprave
cesty.
Predkladá starosta obce

9. Žiadosť obyvateľov bytoviek č. 571 o finančný príspevok na oplotenie ihriska.
Predkladá starosta obce
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 19. 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 6 poslancov.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. Starosta obce
navrhol presunúť bod 10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov
obce ako bod 2. Programu rokovania. Program rokovania po úpravách poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Katarína
Mazániková a Anna Ďurmeková.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Miroslava Podskoča.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 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 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 88/2012
- Uznesením č. 75/2012 obecné zastupiteľstvo bola odložená žiadosť o úpravu kanála
pri Stanislavovi Beňovi, Valaská Belá 206 s tým, že starosta obce túto žiadosť preverí –
zatiaľ to nebolo preverené, úlohá trvá.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí neboli prítomní žiadni obyvatelia obce, na zasadnutie prišli hostia – starosta obce
Horná Poruba a riaditeľ združenia právnických osôb BIOMASA, Kysucký Lieskovec.
Navrhli poslancom výmenu kotlov na biomasu v obecných budovách. Starosta obce
priblížil súčasnú situáciu s vykurovaní v obci Horná Poruba. Prebehla živá diskusia medzi
hosťami a poslancami obce. Poslanci odporučili starostovi obce preskúmať ekonomické
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náklady na dodávku tepla v ZŠ, ŠJ pri ZŠ a v MŠ vo Valaskej Belej. Zároveň poverilo
starostu obce uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom tepla.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 89/2012.
3. Verejná obchodná súťaž na prenájom obchodno-výrobných priestorov v centre
obce Valaská Belá – do tohto dátumu neprišla žiadna prihláška do súťaže.
Nebolo prijaté žiadne uznesenie.
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská Belá – návrh zásad bol zaslaný
všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci zásady hospodárenia
s majetkom obce Valaská Belá schválili s úpravou § 20 bod 2).
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 90/2012.
5. Návrh na úpravu priestorov Materskej školy vo Valaskej Belej – návrh predniesol
starosta obce. Návrh starostu obce poslanci pripomienkovali. K návrhu na úpravu
priestorov prebehla rozprava medzi poslancami a starostom obce. Poslanci odporučili
starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na projektovú dokumentáciu pre nadstavbu MŠ
vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 91/2012.
6. Návrh na opravu miestnych komunikácií v obci Valaská Belá – návrh predložil
starosta obce. Poslanci jednomyseľne schválili opravu miestnej komunikácie k Leoni
Slowakia vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 92/2012.
7. Žiadosť Soni Hriadelovej a Jaroslava Hriadela, bytom Hliny 1419/15-7, Považská
Bystrica o odkúpenie pozemku a stavby v k. ú. Valaská Belá, časť Gápel - prečítal
starosta obce. Poslanci schválili zámer odpredať majetok priamym predajom.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 93/2012.
8. Žiadosť Anny Grambličkovej, Valaská Belá 1065 o opravu prístupových mostov
– žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci opravu prístupových mostov do lazu u Môcikov
v časti obce Valaská Belá - Škrípov z dôvodu ich poškodenia jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 94/2012.
9. Žiadosť Jozefa Mihála, Valaská Belá 459 o finančnú spoluúčasť pri oprave
cesty – prečítal starosta obce. Poslanci finančnú spoluúčasť pri oprave cesty jednomyseľne
schválili a to jednou fúrou štrku 0,8.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 95/2012.
10. Žiadosť obyvateľov bytoviek č. 571 o finančný príspevok na oplotenie ihriska –
žiadosť prečítal starosta obce. Predložil poslancom fotodokumentáciu, priloženú k žiadosti.
Poslanci finančný príspevok na oplotenie ihriska jednomyseľne svhálili vo výške 100 €
s tým, že žiadatelia predložia doklad o kúpe materiálu na oplotenie obecného pozemku.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 96/2012.
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11. Rôzne:
– Starosta obce informoval poslancov o návrhu zmluvy za audítorské služby. Hlavný
kontrolór upozornil, že je potrebné zapracovať do zmluvy s audítorom termín
vypracovania a predloženia audítorských správ najneskôr do 10. júna kalendárneho roka.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 97/2012.
– Starosta obce navrhol, aby bola určená cena prenájmu priestorov zdravotného
strediska – poslanci schválili prenájom 150 € za letné obdobie a 200 € počas zimného
obdobia.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 98/2012.
–

Starosta obce informoval o ponuke na projektovanie kanalizácie v obci Valaská Belá.

12. 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.

UZNESENIA

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 28. júna 2012
(88/2012 – 98 /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. 88/2012
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.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 89/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce preskúmať ekonomické náklady na dodávku tepla v ZŠ, ŠJ pri ZŠ a v MŠ
vo Valaskej Belej. Zároveň poveruje starostu obce uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom
tepla.
k bodu č. 4.: Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 90/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská Belá po zapracovaní pripomienky k § 20
Nakladanie s finančnými prostriedkami a s finančnou hotovosťou – mení sa bod 2)
nasledovne: Denná pokladničná hotovosť v hlavnej pokladni OÚ vo Valaskej Belej nesmie
presiahnuť sumu 1000 € a v ďaľších pokladniach 100 €.

k bodu č. 5.: Návrh na úpravu priestorov Materskej školy vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 91/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na zhotovenie projektovej dokumentácie
„Nadstavba MŠ vo Valaskej Belej“.

k bodu č. 6.: Návrh na opravu miestnych komunikácií v obci Valaská Belá
Uznesenie č. 92/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
opravu miestnej komunikácie k firme LEONI Slowakia v obci Valaská Belá.

k bodu č. 7.: Žiadosť Soni Hriadelovej a Jaroslava Hriadela, bytom Hliny 1419/15-7,
Považská Bystrica o odkúpenie pozemku a stavby v k. ú. Valaská Belá, časť Gápel.
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Uznesenie č. 93/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá opredať pozemok a stavbu nachádzajúcu sa na parcele číslo
18979/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m 2 v k. ú. Valaská Belá, časť Gápel Soni
Hriadelovej a Jaroslavovi Hriadelovi, bytom Hliny 1419/15-7, Považská Bystrica, priamym
predojom podľa zákona č. 138/1991 Zb., § 9a) odstavec 1 bod c) za cenu stanovenú
znaleckým posudkom s tým, že poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku znáša
kupujúci.

k bodu č. 8.: Žiadosť Anny Grambličkovej, Valaská Belá 1065 o opravu
prístupových mostov.

Uznesenie č. 94/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
žiadosť Anny Grambličkovej, Valaská Belá 1065 o opravu prístupových mostov do lazu
u Môcikov v časti obce Valaská Belá - Škrípov z dôvodu ich poškodenia.
k bodu č. 8.: Žiadosť Jozefa Mihála, Valaská Belá 459 o finančnú spoluúčasť pri
oprave cesty.
Uznesenie č. 95/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
finančnú spoluúčasť pri oprave cesty pri Jozefovi Mihálovi, bytom Valaská Belá 459 a to
jednou fúrou štrku 0,8.

k bodu č. 9.: Žiadosť obyvateľov bytoviek č. 571 o finančný príspevok na oplotenie
ihriska.
Uznesenie č. 96/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
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finančný príspevok pre obyvateľov bytoviek č. 571 a 572 na oplotenie ihriska a to vo výške
100 € s tým, že žiadatelia predložia doklad o kúpe materiálu na oplotenie obecného
pozemku.
k bodu č. 11.: Rôzne.
Uznesenie č. 97/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
žiada
zapracovať do zmluvy s audítorkou termín vypracovania a predloženia auditorských správ
do 10. 6. kalendárneho roka.
Uznesenie č. 98/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poplatok za prenájom priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej a to 150 € za
mesiac v letnom období bez vykurovania a 200 € za mesiac v zimnom období.

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

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Miroslav Podskoč

