Zápisnica

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 4. októbra 2012
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Jarmila Kopčanová 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.
2. Žiadosť Milana Mišániho, Hodětín 39, Bechyně, ČR o sprístupnenie
príjazdovej cesty k nehnuteľnosti.
3. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku z inventarizácie majetku obce
Valaská Belá (miešačka, dopravný pás, kosačka).
4. Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa.
5. Žiadosť Miroslava Štolovského, bytom Valaská Belá 597 o opravu miestnej
komunikácie.
6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242
o prefinancovanie nákladov.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 22. 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. Katarína
Mazániková a Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Ing. Viliama Furku.
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.
- Uznesenie č. 100/2012 – úloha bola splnená, zmluva bola podpísaná a miestna
komunikácia k Leoni Slowakia je zrealizovaná.
- Uznesením č. 106/2012 – bol schválený zámer obce 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 – znalecký posudok bol doložený, poslanci schválili odpredaj
pozemku za cenu 1 €/m2.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 117/2012 trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
- Uznesením č. 107/2012 – poslanci odložili žiadosť o poskytnutie betónových
válovcov Alojzovi Schillerovi, bytom Žilina na preverenie stavebnou komisiou. Komisia
nepreverila žiadosť, poslanci ju odložili do nasledujúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 118/2012
- Uznesením č. 111/2012 obecné zastupiteľstvo uložilo komisii ochrany verejného
poriadku prešetriť situáciu pred vchodom do požiarnej zbrojnice a následne predložiť
správu na zasadnutí OZ. Komisia nepreverila požiadavky členov DHZ. Starosta obce
predložil žiadosť výboru DHZ vo Valaskej Belej, v ktorej požadovali o bezproblémový
a bezpečný výjazd z hasičskej zbrojnice. Poslanci žiadosť odložili do nasledujúceho
zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 119/2012
- Uznesením č. 75/2012 poslanci OZ odložili žiadosť o úpravu kanála pri Stanislavovi
Beňovi, bytom Valaská Belá 206. Starosta obce predložil predbežné náklady na úpravu
kanála, ktoré by boli cca 3000 €. Poslanci odporučili starostovi obce opäť preveriť
najprijateľnejšie alternatívy riešenia úpravy kanála pri rodinnom dome Stanislava Beňu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 120/2012.
- Uznesením č. 113/2012 poslanci 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,
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zároveň odporučili starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa kotlov
a stavebných prác. Starosta obce oboznámil poslancov, že urobil výberové konanie podľa §
102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Poslanci schválili výber dodávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu a modernizáciu kotolne ZŠ a MŠ a odporučili starostovi obce podpísať
zmluvu s firmou TI COMPACKT, Žilina ako víťazom súťaže.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 121/2012.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci záverom vzali na vedomie.
2. Žiadosť Milana Mišániho, Hodětín 39, Bechyně, ČR o sprístupnenie
príjazdovej cesty k nehnuteľnosti – starosta obce prečítal žiadosť pána Mišániho.
Poslanci žiadosť o sprístupnenie príjazdovej cesty k nehnuteľnosti jednomyseľne zamietli.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 122/2012.
3. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku z inventarizácie majetku obce
Valaská Belá (miešačka, dopravný pás, kosačka) – starosta obce oboznámil poslancov
o majetku, ktorý je navrhnutý na vyradenie. Kosačka nie je zaradená v majetku obce, nie je
premetom vyraďovacieho konania. Poslanci vyradenie majetku jednomyseľne schválili
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 123/2012.
4. Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa –
starosta obce predložil zoznam zvolených členov rady školy z pedagogických
a nepedagogických zamestancov školy a za rodičov. Starosta obce navrhol za zriaďovateľa
týchto poslancov: Annu Ďurmekovú, Miroslava Podskoča, Samuela Topáka, Vendelína
Pružinca. Poslanci OZ delegovaných zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Valaskej
Belej, navrhnutých starostom obce jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 124/2012.
5. Žiadosť Miroslava Štolovského, bytom Valaská Belá 597 o opravu miestnej
komunikácie – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci navrhli opravu svojpomocne
s tým, že obec poskytne materiál v cene cca do 100 €.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 125/2012.
6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242
o prefinancovanie nákladov – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali
o prefinancovaní nákladov realizovaných v Kine Slovan a v KD vo Val. Belej v rámci
aktivít projektu Comenius. Poslanci prefinancovanie schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 126/2012.
Ďalej poslanci hlasovali o navýšení rozpočtu na realizovanie aktivít projektu v sume 500 €
na reprezentačné a zakúpenie reprezentačných predmetov obce pre účastníkov projektu.
Poslanci hlasovali o poslaneckom návrhu poskytnúť sumu 200 €.
Hlasovanie: za 2 ( Vendelín Pružinec, Miroslav Podskoč), proti 3 ( Ing. Katarína
Mazániková, Anna Ďurmeková, Samuel Topák) , zdržal sa hl. 2 (Ing. Viliam Furka, Viktor
Kotian).
Ďalej poslanci hlasovali za zamietnutie navýšenia rozpočtu v sume 500 €.
Hlasovanie: za 5, proti 2 ( Vendelín Pružinec a Mirosv Podskoč), zdržal sa hl. 0 – prijaté
uznesenie č. 127/2012.
3

7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutie OZ sa dostavil pán Bc. Jaroslav Bytčanek a Ing. Štefan Jurenka. Pán
Bytčanek sa informoval či je vôľa zo strany poslancov obce pokračovať v diskusii ohľadom
výstavby bytov. Ing. Viliam Furka podotkol, že vec ohľadom rozostavanej stavby je podľa
neho uzavretá. Prebehla rozprava medzi poslancami a pánom Bytčanekom.
Ďalej sa na zasadnutí OZ zúčastnila pani Cecília Kodajová, sťažovala sa na voľný pohyb
psov po obci. Ďalej požiadala obec o možnosť zriadenia prevádzky opravy obuvi. Ďalšia
občianka pani Anna Cigáňová sa informovala o miestnej komunikácii smerom
do Tantošov.
8. Rôzne:
– Žiadosť Ivana Nagya, bytom Nová Dubnica o poskytnutie fin. príspevku na
premostenie potoka cez osadu Gápel. Starosta obce navrhol žiadosť odložiť, má
dohodnuté stretnutie s Ing. Krovinom z ObÚ, odboru CO a krízového riadenia, Prievidza.
Poslanci jednomyseľne hlasovali za odloženie žiadosti do nasledujúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 128/2012.
– Starosta obce predložil poslancom zápisnicu zo spoločnej schôdzky, ktorá sa konala
s cieľom obchôdzky lomových bodov na spoločnej hranici kat. území obcí Valaská Belá
a Zliechov dňa 14. 4. 2009 a 17. 4. 2009, na ktorej sa dohodlo, aby zostali hranice obce
nezmenené. Tieto sa ale aj napriek dohode zmenili. A niektoré pozemky prešli do kat.
územia obce Zliechov. Poslanci odporučili starostovi obce jednať ohľadom prinavrátenia
hraníc katastrálnych území obcí Valaská Belá a Zliechov do právneho stavu z roku 1922.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 129/2012.
– Základná škola Valaská Belá – zaslanie záznamu z kontroly Inšpektorátu práce,
Trenčín. Poslanci vzali informácie na vedomie.
– Ďalej starosta obce informoval poslancov o poruche kuka vozu. Vývoz zabezpečoval
počas tohto obdobia pán František Fojtík. Poslanci navrhli pripraviť do najbližšieho
zasadnutia kalkuláciu skutočných nákladov na vývoz komunálneho odpadu za obdobie
6 mesiacov.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 130/2012.
– Starosta obce informoval poslancov o jednaní s pánom Palčom, majiteľom spoločnosti
Barok Crystal Bela, Ilava, ktorý ponúkol obci ČOV bývalého Krištáľu. Poslanci informácie
vzali na vedomie.
9. Diskusia:
· Poslanec Samuel Topák kritizoval vozenie odpadu v osobnom vozidle Ford, ďalej
kritizoval zlé využívanie manuálnych pracovníkov obce, ďalej kritizoval vozidlo LIAZ,
ktoré je v dezolátnom stave.
· Poslankyňa Anna Ďurmeková sa informoval o opravách prístupovej cesty do lazu
Slávikovci.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania
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Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 4. októbra 2012
(116/2012 – 130 /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. 116/2012
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. 117/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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 č. 138/1991 Zb.
v platnom znení § 9a) odstavec 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde
osobitným zreteľom je, že na daných parcelách stojí časť rodinného domu č. 583, ktorý bol
postavený pred rokom 1976, za cenu 1 €/m2.
Hlasovanie: celkový počet poslancov 9, za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 117/2012 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 118/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť o poskytnutie betónových válovcov Alojzovi Schillerovi, bytom Trnavská 18/35,
010 08 Žilina do najbližšieho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 119/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
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žiadosť členov DHZ vo Valaskej Belej o vyriešenie problému využívania priestranstva pred
hasičskou zbrojnicou do nasledujúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 120/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť o úpravu kanála pri Stanislavovi Beňovi, bytom Valaská Belá 206 a odporúča
starostovi obce preveriť najprijateľnejšie alternatívy riešenia úpravy kanála pri rodinnom
dome Stanislava Beňu.
Uznesenie č. 121/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
výber dodávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu
a modernizáciu kotolne ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej na základe uskutočneného výberového
konania podľa § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
B) odporúča
starostovi obce podpísať zmluvu s firmou TI COMPACKT, Bytčická 89, 010 09 Žilina ako
víťazom súťaže.

k bodu č. 2.: Žiadosť Milana Mišániho, Hodětín 39, Bechyně, ČR o sprístupnenie
príjazdovej cesty k nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 122/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť o zaistenie príjazdu k nehnuteľnosti Milana Mišániho, bytom Hodětín 39,
391 65 Bechyně, Česká republika.

k bodu č. 3.: Návrh na vyradenie hnuteľného majetku z inventarizácie majetku
obce Valaská Belá (miešačka, dopravný pás, kosačka).
Uznesenie č. 123/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie hnuteľného majetku z inventarizácie majetku obce Valaská Belá a to
miešačku 2501 a mechanickú lopatu – 150 (dopravný pás).
6

k bodu č. 4.: Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za
zriaďovateľa.
Uznesenie č. 124/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení delegovaných
zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou vo
Valaskej Belej a to: Annu Ďurmekovú, Miroslava Podskoča, Samuela Topáka a Vendelína
Pružinca.

k bodu č. 5.: Žiadosť Miroslava Štolovského, bytom Valaská Belá 597 o opravu
miestnej komunikácie.
Uznesenie č. 125/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
materiálnu výpomoc na opravu miestnej komunikácie pri Miroslavovi Štolovskom, bytom
Valaská Belá 597 do výšky 100 €.

k bodu č. 6.: Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242
o prefinancovanie nákladov.
Uznesenie č. 126/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
prefinancovanie nákladov, realizovaných v Kine Slovan a v Kultúrnom dome vo Valaskej
Belej v rámci aktivít projektu Comenius od 1. 10. 2012 do 5. 10. 2012.
Uznesenie č. 127/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
B) zamieta
navýšenie rozpočtu na realizovanie aktivít projektu v sume 500 € na reprezentačné
a zakúpenie reprezentačných predmetov obce pre účastníkov projektu.
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k bodu č. 8.: Rôzne.
Uznesenie č. 128/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Ivana Nagya, bytom Nová Dubnica o príspevok vo výške 300 € na premostenie
potoka Jasenina, pretekajúceho cez osadu Gápel na základe plánovaného stretnutia starostu
obce Ing. Miloša Cúcika s Ing. Krovinom z Obvodného úradu, odd. CO do budúceho
zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 129/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce jednať ohľadom prinavrátenia hraníc katastrálnych území obcí Valaská Belá
a Zliechov do právneho stavu z roku 1922.
Uznesenie č. 130/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce predložiť do nasledujúceho zasadnutia OZ kalkuláciu skutočných nákladov
na vývoz komunálneho odpadu za obdobie 6 mesiacov.

Vo Valaskej Belej dňa 10. októbra 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
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Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Ing. Viliam Furka

