Zápisnica

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 16. augusta 2012
-------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka

Neprítomní:
Ing. Viliam Furka, Ing. Katarína Mazániková, Samuel Topák – ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2130 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Vyhodnotenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác
„Oprava miestnej komunikácie k firme LEONI Slowakia”.
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.1/2008 o výške príspevku na pobyt
dieťaťa v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
ZŠ a školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o opätovné dofinancovanie – Školské stredisko
záujmovej činnosti.
Žiadosť Materskej školy, Valaská Belá 329 o vyjadrenie k „Plánu kontinuálneho
vzdelávania“.
Návrh prehľadu počtu ubehnutých kilometrov v roku 2011 obecným nákladným
automobilom, ktorý slúži ako podklad na schválenie kľúča na uplatnenie
nákladov verejnej správy obce do nákladov činnosti autodopravy v roku 2012.
Žiadosť Júliusa Podskoča, Valaská Belá 27 o vykonanie výkopu na prípojku
vodovodu.
Žiadosť Branislava Siekla a manželky Kataríny, Valaská Belá 469 o odkúpenie
pozemkov.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Žiadosť Alojza Schillera, Trnavská 18/35, Žilina o poskytnutie betónových
válovcov.
Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o zdôvodnenie zamietavého
stanoviska.
Návrh Nájomnej zmluvy medzi Obcou Valaská Belá a CBA Slovakia
na prenájom nebytových priestorov.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 20. 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. 1 poslanec sa dostavil na zasadnutie OZ
o 18,36 h.
Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. Poslanci navrhli
doplniť ako bod 11. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012 a presunúť bod 11. Návrh
Nájomnej zmluvy medzi obcou Valaská Belá a CBA Slovakia, s. r. o. Lučenec ako
bod 12. Program rokovania po úpravách poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Marek Nemček a Anna
Ďurmeková.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Vendelína Pružinca a Miroslava Podskoča.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 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 – 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. 99/2012
- Uznesením č. 155/2011 obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu verejného osvetlenia
do 15. 12. 2011 a realizáciu rozšírenia miestneho rozhlasu do 30. 6. 2012 - úlohy boli
splnené.
- Uznesením č. 71/2012 obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Vincenta Bagina
a manželky Aleny, Val. Belá 641 a Jozefíny Šedíkovej, Val. Belá 223 o zrušenie ihriska
a čiastočné oplotenie a zároveň odporučilo starostovi obce odstrániť futb. bránky a oplotiť
ihrisko z dvoch strán do výšky 3 metrov – úloha je čiastočne splnená, je potrebné ešte
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zavesiť sieť. Starosta obce prečítal aj vyjadrenie Vincenta Bagina a manželky Aleny
a Jozefíny Šedíkovej.
- Uznesením č. 75/2012 bola odložená žiadosť Stanislava Beňu o úpravu kanála s tým,
že starosta obce do najbližšieho zasadnutia OZ preverí túto žiadosť. Starosta uviedol, že
žiadosť je opodstatnená, problém je, že sú to súkromné pozemky. Starosta obce navrhol
riešiť tento problém v spolupráci s občanmi, bývajúcimi v blízkosti kanála. Je potrebné
vybaviť vstup na pozemok a vyčísliť cenu úprav. Pán Beňo prisľúbil, že sa pokúsi
zabezpečiť výkopové práce. Úloha trvá.
- Uznesením č. 89/2012 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce preskúmať
ekonomické 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. Zmluva uzatvorená
nebola, pretože boli vysoké náklady na dodávku tepla. Starosta obce prizval na zasadnutie
pána Ing. Jozefa Bubicu – konateľom spoločnosti BJ Energy, s. r. o., Hodžova 13, Žilina,
ktorý odprezentoval dodávku tepla pre obecné budovy. Poslankyňa Anna Ďurmeková
nesúhlasila s týmto riešením, uviedla, že je neefektívne. K výmene kotlov prebehla dlhšia
rozprava medzi poslancami a pánom Ing. Jozefom Bubicom.
- Uznesením č. 91/2012 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyhlásiť
výberové konanie na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Nadstavba MŠ vo
Valaskej Belej“ – úloha je splnená.
2. Vyhodnotenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác
„Oprava miestnej komunikácie k firme LEONI Slowakia“ – bola zriadená komisia
z poslancov obecného zastupiteľstva. Do verejného obstarávania sa prihlásili traja
uchádzači. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce na základe prieskumu trhu
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podpísať zmluvu s víťazom verejného
obstarávania so spoločnosťou Cesty Nitra, a. s. Murgašova 6, 949 78 Nitra na základe
predložených ponúk a splnených podmienok.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 100/2012.
O 18,36 h. sa dostavila na zasadnutie OZ poslankyňa Jarmila Kopčanová.
3. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevku na pobyt
dieťaťa v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ
a školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení
neskorších zmien a doplnkov – návrh bol doručený všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci VZN jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 101/2012.
4. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o opätovné dofinancovanie – Školské stredisko
záujmovej činnosti – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci žiadosť jednomyseľne
zamietli.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 102/2012.
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5. Žiadosť Materskej školy, Valaská Belá 329 o vyjadrenie k „Plánu kontinuálneho
vzdelávania“ – tento materiál bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie
OZ. Poslanci Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ Valaská Belá jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 103/2012.
6. Návrh prehľadu počtu ubehnutých kilometrov v roku 2011 obecným nákladným
automobilom, ktorý slúži ako podklad na schválenie kľúča na uplatnenie nákladov
verejnej správy obce do nákladov činnosti autodopravy v roku 2012 – predložil
starosta obce. Poslanci schválili kľúč preúčtovania nákladov verejnej správy obce do
nákladov činnosti autodopravy v roku 2012.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 104/2012.
7. Žiadosť Júliusa Podskoča, Valaská Belá 27 o vykonanie výkopu na prípojku
vodovodu – prečítal starosta obce. Poslanci jednomyseľne schválili vykonanie výkopu
na prípojku vodovodu pre Júliusa Podskoča, Valaská Belá 27.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 105/2012.
8. Žiadosť Branislava Siekla a manželky Kataríny, Valaská Belá 469 o odkúpenie
pozemkov – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci jednomyseľne schválili zámer obce
Valaská Belá odpredať majetok obce – pozemok parcela číslo 479/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 43 m2 a parcela číslo 479/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2 m2 podľa GP č. 208/2010 v k. ú. Valaská Belá Branislavovi Sieklovi a manželke Kataríne
Sieklovej, rod. Šedíkovej, bytom Valaská Belá 583 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo
138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) odstavec 8 písm. e) a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa s tým, že si kupujúci dá vyhotoviť znalecký posudok.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 106/2012.
9. Žiadosť Alojza Schillera, Trnavská 18/35, Žilina o poskytnutie betónových
válovcov – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci žiadosť odložili na preverenie
stavebnou komisiou do septembrového zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 107/2012.
10. Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o zdôvodnenie zamietavého
stanoviska – prečítal starosta obce. Poslanci žiadosť Ing. Vladimíra Mazána zamietli
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 108/2012.
11. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012 – bolo zaslané všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci plnenie rozpočtu za I. polrok 2012 jednomyseľne
schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 109/2012.
12. Návrh Nájomnej zmluvy medzi Obcou Valaská Belá a CBA Slovakia
na prenájom nebytových priestorov – predložil poslancom starosta obce. Nájom
nebytových priestorov obce poslanci jednomyseľne schválili spoločnosti s r. o. CBA
Slovakia Lučenec a odporučili starostovi obce podpísať nájomnú zmluvu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 110/2012.
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13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí neboli prítomní žiadni obyvatelia obce.
14. Rôzne:
– Starosta obce informoval poslancov o prieskume počtu detí, ktoré by mali byť
prihlásené do MŠ od septembra 2012.
– Poslanec Vendelín Pružinec informoval obecné zastupiteľstvo o situácii pred
požiarnou zbrojnicou, konkrétne parkovanie automobilov pred vchodom do hasičskej
zbrojnice. Poslanci navrhli prešetriť situáciu komisiou ochrany verejného poriadku
a predložiť správu v septembrovom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 111/2012.
Poslanec Vendelín Pružinec odišiel o 20,30 h. zo zasadnutia OZ.
– 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.

15.
·
·
·

Diskusia:
Poslankyňa Anna Ďurmeková sa informovala o oprave mostu do Slávikov.
Poslanec Marek Nemček sa informoval o oprave cesty do Dutých.
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 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 16. augusta 2012
(99/2012 – 111 /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. 99/2012
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.

k bodu č. 2.: Vyhodnotenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných
prác „Oprava miestnej komunikácie k firme LEONI Slowakia“
Uznesenie č. 100/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce na základe prieskumu trhu podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podpísať zmluvu s víťazom verejného obstarávania so spoločnosťou Cesty Nitra, a. s.,
Murgašova 6, 949 78 Nitra na základe predložených ponúk a splnených podmienok.

k bodu č. 3.: Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevku na
pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni ZŠ a školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Valaská Belá v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uznesenie č. 101/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2008 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, výške
príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
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nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ a školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení neskorších zmien a doplnkov.

k bodu č. 4.: Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o opätovné dofinancovanie – Školské
stredisko záujmovej činnosti.
Uznesenie č. 102/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o opätovné dofinancovanie – Školské stredisko
záujmovej činnosti.

k bodu č. 5.: Žiadosť Materskej školy, Valaská Belá 329 o vyjadrenie k „Plánu
kontinuálneho vzdelávania“.
Uznesenie č. 103/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy vo Valaskej Belej.

k bodu č. 6.: Návrh prehľadu počtu ubehnutých kilometrov v roku 2011 obecným
nákladným automobilom, ktorý slúži ako podklad na schválenie kľúča
na uplatnenie nákladov verejnej správy obce do nákladov činnosti autodopravy
v roku 2012.
Uznesenie č. 104/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
kľúč preúčtovania nákladov IVS do hospodárskej činnosti autodopravy a to v pomere 6 %
fakturované pre FO a PO podľa objednávky a 94 % pre potreby obce Valaská Belá.
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k bodu č. 7.: Žiadosť Júliusa Podskoča, Valaská Belá 27 o vykonanie výkopu na
prípojku vodovodu.
Uznesenie č. 105/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vykonanie výkopu na prípojku vodovodu pre Júliusa Podskoča, Valaská Belá 27.

k bodu č. 8.: Žiadosť Branislava Siekla a manželky Kataríny, Valaská Belá 469
o odkúpenie pozemkov.
Uznesenie č. 106/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce – pozemok parcela číslo 479/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 a parcela číslo 479/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 m2 podľa GP č. 208/2010 v k. ú. Valaská Belá Branislavovi Sieklovi
a manželke Kataríne Sieklovej, rod. Šedíkovej, bytom Valaská Belá 583 v zmysle Zákona
o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) odstavec 8 písm. e) a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa s tým, že si kupujúci dá vyhotoviť znalecký posudok.

k bodu č. 9.: Žiadosť Alojza Schillera, Trnavská 18/35, Žilina o poskytnutie
betónových válovcov.
Uznesenie č. 107/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť o poskytnutie betónových válovcov Alojzovi Schillerovi, bytom Trnavská 18/35,
010 08 Žilina a odporúča uvedené preveriť stavebnou komisiou do septembrového
zasadnutia OZ.
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k bodu č. 10.: Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o zdôvodnenie
zamietavého stanoviska.
Uznesenie č. 108/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte obce na r. 2012.

k bodu č. 11.: Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012.
Uznesenie č. 109/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2012.

k bodu č. 12.: Návrh Nájomnej zmluvy medzi Obcou Valaská Belá a CBA Slovakia
na prenájom nebytových priestorov.
Uznesenie č. 110/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu vo Val. Belej o výmere 192 m2
za cenu 16 €/m2/rok na dobu neurčitú. Paušálne náhrady za dodávku vody budú vo výške
10 €/mesačne a za dodávku tepla zálohovo 130 €/mesačne. Elektrická energia bude
fakturovaná na základe skutočného odberu. Zároveň OZ odporúča starostovi podpísať
nájomnú zmluvu s CBA Slovakia s. r. o., Lučenec na prenájom nebytových priestorov
v budove OcÚ vo Val. Belej na dobu neurčitú.
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k bodu č. 14.: Rôzne.
Uznesenie č. 111/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá
Komisii ochrany verejného poriadku pri OZ vo Valaskej Belej prešetriť situáciu pred
vchodom do požiarnej zbrojnice a následne predložiť správu na septembrovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Vo Valaskej Belej dňa 23. augusta 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a
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Miroslav Podskoč

