Zápisnica

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. novembra 2012
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Elena Kopčanová – riaditeľka MKS
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Katarína Mazániková, Viktor Kotian a Marek Nemček – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1930 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 ZO SZZP vo Valaskej Belej o poskytnutie finančného príspevku na
činnosť.
3. Správa Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012.
4. Plán práce Základnej školy s materskou školou na školský rok 2012/2013.
5. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo Valaskej
Belej o finančný príspevok na školský rok 2012/2013.
6. Žiadosť Milana Cigánika, Valaská Belá 1062 o zriadenie verejného osvetlenia.
7. Žiadosť Jozefa Hadaja a manželky Heleny Hadajovej, rod. Cigáňovej, bytom
Valaská Belá 396 o odkúpenie parcely č. 13328/8.
8. Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6, Nitra - návrh Dodatku č.1 k Zmluve o dielo
č. 69/2012/08431/M/O na stavbu ,,Oprava miestnej komunikácie k firme
LEONI Slowakia“.
9. Žiadosť Daniela Huja, Valaská Belá 22 a Petra Kučeru, Valaská Belá 570
o pridelenie miesta na parkovanie.
10. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2012.

11.
12.
13.
14.

Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 23. 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. K programu rokovania poslanci nemali žiadne pripomienky
a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Anna Ďurmeková
a Jarmila Kopčanová.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Vendelína Pružinca a Ing. Viliama Furku.
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.
- Uznesením č. 118/2012 – bola odložená žiadosť o poskytnutie betónových válovcov
Alojzovi Schillerovi, bytom Trnavská 18/35, 010 08 Žilina do najbližšieho zasadnutia OZ.
Starosta obce preveril žiadosť, informoval obecné zastupiteľstvo. Poslanci hlasovali za
zamietnutie žiadosti o poskytnutie betónových válovcov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 132/2012.
- Uznesením č. 119/2012 poslanci odložili žiadosť členov DHZ vo Valaskej Belej
o vyriešenie problému využívania priestranstva pred hasičskou zbrojnicou. Úloha nebola
preverená zo strany komisie ochrany verejného poriadku, naďalej trvá.
- Uznesením č. 120/2012 poslanci odložili žiadosť Stanislava Beňu, bytom Valaská Belá
č. 206 o úpravu kanála pri jeho rodinnom dome – úloha trvá.
- Uznesením č. 121/2012 poslanci OZ odporučili starostovi obce podpísať zmluvu
s firmou TI COMPACKT, Bytčická 89, 010 09 Žilina ako víťazom súťaže. V zmluve boli
nedostatky, bola vrátená na prepracovanie. Starosta obce predložil projekty od firmy TI
KOMPAKT, Žilina na rekonštrukciu a modernizáciu kotolní. Poslanci odporučili
starostovi obce na základe vypracovaného projektu pripraviť súťažné podklady pre verejné
obstarávanie firmou WELL Management, Bojnice na výber realizátora tejto investičnej
akcie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie č. 133/2012.
- Uznesením č. 128/2012 poslanci OZ odložili žiadosť Ivana Nagya, bytom Nová
Dubnica o príspevok vo výške 300 € na premostenie potoka Jasenina, pretekajúceho cez
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osadu Gápel na základe plánovaného stretnutia starostu obce Ing. Miloša Cúcika s Ing.
Krovinom z Obvodného úradu, odd. CO do budúceho zasadnutia OZ. Starosta obce
jednal s Ing. Krovinom, premostenie potoka Jasenina sa nedá zahrnúť do povodňových
prác. Poslanci žiadosť o fin. príspevok vo výške 300 € zamietli.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 134/2012.
- Uznesením č. 129/2012 poslanci odporučili starostovi obce jednať
ohľadom prinavrátenia hraníc katastrálnych území obcí Valaská Belá a Zliechov do
právneho stavu z roku 1922. Starosta obce informoval poslancov, že poveril p. Mgr.
Obuchovú zaslať písomnú námietku voči zmene hranice kat. územia Správe katastra
Trenčín.
- Uznesením č. 130/2012 poslanci odporučili starostovi obce predložiť do
nasledujúceho zasadnutia OZ kalkuláciu skutočných nákladov na vývoz komunálneho
odpadu za obdobie 6 mesiacov. Skutočné náklady predložil starosta obce. Nebolo prijaté
žiadne uznesenie.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci záverom vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 131/2012.
2. Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o poskytnutie finančného príspevku na
činnosť – starosta obce prečítal žiadosť. Poslanci odporučili fin. komisii zapracovať
finančný príspevok do návrhu rozpočtu obce na rok 2013.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 135/2012.
3. Správa Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 –
poslanci správu dostali spolu s materiálmi na zasadnutie OZ. Správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 136/2012.
4. Plán práce Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej na školský rok
2012/2013 – poslanci plán práce ZŠ s MŠ jednomyseľne schválili
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 137/2012.
5. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo Valaskej
Belej o finančný príspevok na školský rok 2012/2013 – prečítal starosta obce. Poslanci
odporučili zapracovať do rozpočtu obce na r. 2013.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 138/2012.
6. Žiadosť Milana Cigánika, Valaská Belá 1062 o zriadenie verejného osvetlenia –
prečítal starosta obce. Informoval poslancov, že preveril žiadosť s pánom Cigáňom, jedná
sa o 600 m. OZ žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia zamietlo.
Hlasovanie: za 5, proti 1 (Jarmila Kopčanová), zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 139/2012.
7. Žiadosť Jozefa Hadaja a manželky Heleny Hadajovej, rod. Cigáňovej, bytom
Valaská Belá 396 o odkúpenie parcely č. 13328/8 – žiadosť prečítal starosta obce.
Poslanci schválili zámer odpredať hore uvedenú parcelu po predložení geometrického
plánu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 140/2012.
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8. Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6, Nitra - návrh Dodatku č.1 k Zmluve o dielo
č. 69/2012/08431/M/O na stavbu ,,Oprava miestnej komunikácie k firme LEONI
Slowakia“ – o dodatku informoval poslancov starosta obce.
Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa hl. 4 – uznesenie nebolo prijaté.
9. Žiadosť Daniela Huja, Valaská Belá 22 a Petra Kučeru, Valaská Belá 570
o pridelenie miesta na parkovanie – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti sa vyjadril
žiadateľ Daniel Hujo. Vysvetlil problém ohľadom parkovania. Hlavný kontrolór
pripomenul, že je prijaté VZN obce o verejnom priestranstve. Je potrebné postupovať
podľa neho. Poslanci schválili prenájom verejného priestranstva o výmere 30 m 2 pri
rodinnom dome súpisné č. 36 na parc. č. 18590 pre Daniela Huju, Val. Belá 22 a Petra
Kučeru, Val. Belá 570 za účelom parkovania autobusu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 141/2012.
10. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2012 – správa o plnení rozpočtu obce
bola zaslaná všetkým poslancom. Poslanci správu o plnení rozpočtu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 142/2012.
11. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
občania nemali žiadne pripomienky.
12. Rôzne:
– Miestne kultúrne stredisko, Valaská Belá – žiadosť o navýšenie rozpočtu MKS.
Riaditeľka MKS informovala poslancov, že urobila výberové konanie, vybrala najlacnejšiu
firmu, ktorá jej opravu urobí za cca 1200 €. Požiadala o účelovú dotáciu na opravu okien
Kina Slovan vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 143/2012.
– Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu – bola prepracovaná staršia zmluva a
návrh bol zaslaný starostovi obce na podpis. Poslanci schválili podpísanie zmluvy.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 144/2012.
– Starosta obce upozornil na chybu v uznesení č. 117/2012. Poslanci zrušili toto
uznesenie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 145/2012.
– Poslanci schválili 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. 469, ktorý bol postavený pred rokom 1976, za cenu 1 €/m2.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 146/2012 trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
– Starosta obce navrhol zrušiť uznesenia, prijaté v minulosti, týkajúce sa platenia
mobilného telefónu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 147/2012.
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– Starosta obce informoval poslancov o nutnosti urobiť rozpočtovú zmenu z dôvodu
delimitácie škôlky. Návrh rozp. zmeny bude predložený na budúcom zasadnutí OZ.
13. Diskusia:
· Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o kontrolách na základnej škole.
· Starosta obce informoval o projektoch rozšírenia budovy MŠ
· Starosta obce upozornil poslancov, že budúci mesiac je potrebné predložiť správy o
činnosti každej komisie.
· 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 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 22. novembra 2012
(131/2012 – 147 /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. 131/2012
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. 132/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o poskytnutie betónových
válovcov.
Uznesenie č. 133/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce na základe vypracovaného projektu ústredného vykurovania pripraviť
súťažné podklady na verejné obstarávanie firmou WELL Management, Bojnice na výber
realizátora tejto investičnej akcie.
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Uznesenie č. 134/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Ivana Nagya, bytom Nová Dubnica o finančný príspevok vo výške 300 €
na premostenie potoka Jasenina, pretekajúceho cez osadu Gápel.
k bodu č. 2.: Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o poskytnutie finančného
príspevku na činnosť.
Uznesenie č. 135/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať finančný príspevok na činnosť ZO SZZP vo Valaskej Belej
do rozpočtu obce na rok 2013.
k bodu č. 3.: Správa Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012.
Uznesenie č. 136/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012.
k bodu č. 4.: Plán práce Základnej školy s materskou školou na školský rok
2012/2013.
Uznesenie č. 137/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plán práce Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej na rok 2012/2013.
k bodu č. 5.: Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovského združenia pri ZŠ vo
Valaskej Belej o finančný príspevok na školský rok 2012/2013.
Uznesenie č. 138/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať tento príspevok do návrhu rozpočtu obce na rok 2013.
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k bodu č. 6.: Žiadosť Milana Cigánika, Valaská Belá 1062 o zriadenie verejného
osvetlenia.
Uznesenie č. 139/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia pri Milanovi Cigánikovi, bytom Valaská Belá,
Škrípov č. 1062.
k bodu č. 7.: Žiadosť Jozefa Hadaja a manželky Heleny Hadajovej, rod. Cigáňovej,
bytom Valaská Belá 396 o odkúpenie parcely č. 13328/8.
Uznesenie č. 140/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schváli
po predložení geometrického plánu zámer odpredaja obecného pozemku Jozefovi
Hadajovi a manželke Helene Hadajovej, rod. Cigáňovej, bytom Valaská Belá 396.
k bodu č. 8.: Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6, Nitra - návrh Dodatku č.1 k Zmluve
o dielo č. 69/2012/08431/M/O na stavbu ,,Oprava miestnej komunikácie k firme
LEONI Slowakia“.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 9.: Žiadosť Daniela Huja, Valaská Belá 22 a Petra Kučeru, Valaská Belá
570 o pridelenie miesta na parkovanie.
Uznesenie č. 141/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom verejného priestranstva o výmere 30 m2 pri rodinnom dome č. 36 na parcele
č. 18590 pre pána Daniela Huju, bytom Valaská Belá 22 a pána Petra Kučeru, bytom
Valaská Belá 570 za účelom parkovania autobusu.
k bodu č. 9.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2012.
Uznesenie č. 142/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá k 30. 9. 2012.
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k bodu č. 12.: Rôzne.
Uznesenie č. 143/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
navýšenie rozpočtu pre MKS Valaská Belá o 1200 € na odstránenie havarijného stavu –
výmena okien na budove Kina Slovan vo Valaskej Belej.
B) ukladá
účtovníčke OcÚ previesť schválenú sumu z rezervného fondu na účet MKS Valaská Belá.
T: ihneď

Z: Ľubica Dolinajová – účtovníčka OcÚ
Uznesenie č. 144/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) schvaľuje
zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu s účinnosťou od 1. 1. 2012.
B) ruší
platnosť zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu z 24. 2. 2003 vrátane jej dodatkov.
Uznesenie č. 145/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 117/2012.
Uznesenie č. 146/2012
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. 469, ktorý bol
postavený pred rokom 1976, za cenu 1 €/m2.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 146/2012 trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
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Uznesenie č. 147/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 51/2012/B/2, uznesenie č. 51/2002/G/2 a uznesenie č. 33/2009/C/1.

Vo Valaskej Belej dňa 28. novembra 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a
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Ing. Viliam Furka

