Zápisnica

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. augusta 2012
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Katarína Mazániková a Vendelín Pružinec – ospravedlnení

Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1930 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Rekonštrukcia kotolne na ZŠ, MŠ, OcÚ a ZS vo Valaskej Belej ”.
Schvaľovanie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej č. 242.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 21. 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 jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.

Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Viliam Furka
a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Jarmilu Kopčanovú a Samuela Topáka.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 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 – 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. Úlohy z minulých zasadnutí sú v plnení
a trvajú naďalej. Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie č. 112/2012
2. Rekonštrukcia kotolne na ZŠ, MŠ, OcÚ a ZS vo Valaskej Belej ”– starosta obce
privítal pána Ing. Jozefa Bubicu a následne oboznámil poslancov s ďalšou ponukou na
dodávku kotlov od Rastislava Dúckeho, Sebedražie. Pán Ing. Jozef Bubica diskutoval
s poslancami obecného zastupiteľstva o možných riešeniach rekonštrukcie kotolní.
Poslanci jednomyseľne schválili rekonštrukciu a modernizáciu kotolní v Základnej škole vo
Valaskej Belej, v Materskej škole vo Valaskej Belej, v budove Obecného úradu vo Valaskej
Belej a v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej a zároveň odporúča starostovi
obce vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa kotlov a stavebných prác.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 113/2012.
3. Schvaľovanie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej č. 242 – starosta obce
oboznámil poslancov o rozhodnutiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v Bratislava o vyradení Základnej školy Valaská Belá, ŠKD pri ZŠ Val. Belá, ŠJ pri ZŠ Val.
Belá, ŠSZČ pri ZŠ, MŠ Valaská Belá a ŠJ pri MŠ Val. Belá zo siete škôl a školských
zariadení a zároveň o rozhodnutiach o zaradení do siete škôl a školských zariadení SR
od 1. 9. 2012 a to Základnú školu s materskou školou, Valaská Belá 242, ŠKD Val.
Belá 242 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242, Školskú jedáleň
Val. Belá 242 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242, Školskú
jedáleň, Val. Belá 329, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242,
ŠSZČ, Val. Belá 242, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242.
Poslanci jednomyseľne schválili zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou
vo Valaskej Belej č. 242.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 114/2012.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí neboli prítomní žiadni obyvatelia obce.
5. Rôzne:
– Žiadosť Základnej školy vo Valaskej Belej o odpredaj starého, poškodeného
a nepoužiteľného školského nábytku – poslanci jednomyseľne schválili odpredaj
nepotrebného školského nábytku v navrhnutej cene a to pre školskú lavicu 2 €/ks, školskú
stoličku 1 €/ks.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 115/2012.
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6.
·

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 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 23. augusta 2012
(112/2012 – 115 /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. 112/2012
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.: Rekonštrukcia kotolne na ZŠ, MŠ, OcÚ a ZS vo Valaskej Belej ”.
Uznesenie č. 113/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rekonštrukciu a modernizáciu kotolní v Základnej škole vo Valaskej Belej, v Materskej
škole vo Valaskej Belej, v budove Obecného úradu vo Valaskej Belej a v budove
Zdravotného strediska vo Valaskej Belej, zároveň odporúča starostovi obce vyhlásiť
výberové konanie na dodávateľa kotlov a stavebných prác.
k bodu č. 4.: Schvaľovanie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej č. 242.
Uznesenie č. 114/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242.
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k bodu č. 5.: Rôzne.
Uznesenie č. 115/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj starého, poškodeného a nepoužiteľného majetku - nepotrebného školského
nábytku v navrhnutej cene a to pre školskú lavicu 2 €/ks a školskú stoličku 1 €/ks.
.

Vo Valaskej Belej dňa 27. augusta 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jarmila Kopčanová

a
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Samuel Topák

