Zápisnica

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2012
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Elena Kopčanová – riaditeľka MKS
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Bc. Zuzana Novotková – zam. na úseku správy daní a poplatkov
Neprítomný:
Marek Nemček – ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2145 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Valaská
Belá.
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 VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011
o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani za nevýherné hracie prístroje.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Valaská Belá.

10. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2013 – 2015 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2013.
11. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
Valaská Belá na rok 2013.
12. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
13. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
14. Správa o činnosti komisie finančnej.
15. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
16. Správa o činnosti komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
17. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
18. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013.
19. Plán zimnej údržby na obdobie 2012/2013.
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2013.
21. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
22. Rôzne.
23. Diskusia.
24. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 24. 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. Poslanec Samuel Topák sa ospravedlnil
a prišiel na zasadnutie OZ neskôr. Starosta obce úvodom všetkých privítal a oboznámil ich
s programom. Poslanec Ing. Viliam Furka navrhol rozposlať správy o činnosti
jednotlivých komisií elektronicky všetkým poslancom OZ. K programu rokovania poslanci
nemali žiadne pripomienky a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – program
bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing Katarína
Mazániková a Miroslav Podskoč.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – návrhová komisia bola
schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Annu Ďurmekovú a Jarmilu Kopčanovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – overovatelia zápisnice
boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – zapisovateľka
zápisnice bola schválená.
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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. 121/2012 – bolo odporučené starostovi obce podpísať zmluvu so
spoločnosťou TI Kompakt Žilina. Úloha je splnená, zmluva bola podpísaná.
- Uznesenie č. 133/2012 – úloha trvá.
- Uznesením č. 135/2012 a 138/2012 bolo odporučené finančnej komisii zapracovať
finan. príspevky do rozpočtu obce na rok 2013 – úloha bola splnená.
Uznesením č. 111/2012 bolo uložené 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. Zápis prečítal predseda
KOVP Miroslav Podskoč. Zápis je prílohou originálu tejto zápisnice. Úloha je splnená.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci záverom vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 148/2012.
2. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Valaská
Belá – dodatok prečítal starosta obce. Poslanci dodatok schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 149/2012.
3. 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“ – poslanci dodatok k zmluve o dielo schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 150/2012.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
– návrh VZN bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
K návrhu sa vyjadrila aj zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov Bc. Zuzana
Novotková. Úpravy nariadenia bližšie vysvetlila a zdôvodnila. Poslanci VZN po
zapracovaní pripomienok schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák – prijaté uznesenie
č. 151/2012.
5. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011
o prevádzkovom poriadku pohrebiska – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Menšie zmeny vo VZN zdôvodnil starosta obce. Poslanci
VZN schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 152/2012.
6. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. K návrhu sa vyjadrila aj zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov
Bc. Zuzana Novotková. Úpravy nariadenia bližšie vysvetlila a zdôvodnila. Poslanci VZN
po zapracovaní pripomienok schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1(Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 153/2012.
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7. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani za nevýherné hracie prístroje – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. K návrhu sa vyjadrila aj
zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková. Tento poplatok
je navrhnutý prvýkrát. Poslanec Viktor Kotian podal poslanecký návrh zvýšiť poplatok za
veľké nevýherné hracie prístroje na 150 € a za malé a stredné nevýherné hracie prístroje
35 €. Za tento návrh hlasovali 3 (Ing. Viliam Furka, Viktor Kotian, Vendelín Pružinec),
proti 4, nehlasoval 1 (Topák Samuel). Druhý poslanecký návrh podala poslankyňa Jarmila
Kopčanová, navrhla 120 € za veľké nevýherné hracie prístroje a 40 € za malé a stredné
nevýherné hracie prístroje. Za hlasovali 3 (Jarmila Kopčanová, Miroslav Podskoč,
Ing. Katarína Mazániková), proti hlasovali 5. Poslanec Ing. Viliam Furka navrhol ďalší
poslanecký návrh 140 € za veľké nevýherné hracie prístroje a 40 € za malé a stredné
nevýherné hracie prístroje. Za tento návrh hlasovali 6 poslanci, proti 1 (Anna Ďurmeková),
nehlasoval 1 (Samuel Topák).
VZN po zapracovaní pripomienok a poslaneckého návrhu poslanci schválili trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1(Samuel Topák) – prijaté uznesenie
č. 154/2012.
O 17,30 h. sa na zasadnutie sa dostavil poslanec Samuel Topák.
8. Návrh VZN Obce Valaská Belá o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach – návrh bol zaslaný všetkým poslancom
spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Zmeny vo VZN zdôvodnil starosta obce. Poslanci
VZN schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 155/2012.
9. Návrh VZN Obce Valaská Belá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Valaská Belá –
návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Zmeny vo
VZN zdôvodnil starosta obce. Poslanci VZN schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 156/2012.
10. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2013 – 2015 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2013 – návrh bol zverejnený na obecnej tabuli
a webovej stránke obce. Stanovisko k návrhu rozpočtu prečítal hl. kontrolór. Poslanci
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu program. rozpočtu obce Valaská Belá vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 157/2012.
Návrh rozpočtu obce zdôvodnil starosta obce. Oboznámil poslancov, že upravil rozpočet
na rok 2015, upravil schodkový rozpočet na prebytkový. Poslanci programový rozpočet na
rok 2013 pripomienkovali. Poslanec Viktor Kotian predložil poslanecký návrh - navrhol
znížiť na 5000 € program 9 Šport.
Hlasovanie: za 3 (Viktor Kotian, Samuel Topák, Jarmila Kopčanová), proti 4, zdržal sa hl. 1
(Ing. Viliam Furka) – poslanecký návrh nebol schválený.
Poslanci programový rozpočet na rok 2013 ďalej pripomienkovali. Poslanec Vendelín
Pružinec podal poslanecký návrh - navrhol zvýšiť program 9 Šport na 7000 €.
Hlasovanie: za 4 (Anna Ďurmeková, Miroslav Podskoč, Vendelín Pružinec, Ing. Katarína
Mazániková), proti 4, zdržal sa hl. 0 – poslanecký návrh nebol schválený.
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Poslanci hlasovali o schválení rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2013 ako celku a berie na
vedomie programový rozpočet na roky 2014 a 2015.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 –prijaté uznesenie č. 158/2012.
Poslanci navrhli na základe stanoviska hlavného kontrolóra zrušiť podnikateľskú činnosť
autodopravy od 1. 1. 2013.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 159/2012.
11. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
Valaská Belá na rok 2013 – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou
na zasadnutie OZ. Harmonogram poslanci schválili podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 160/2012.
12. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – prečítal predseda komisie
Miroslav Podskoč. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 161/2012.
13. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – prečítal predseda
komisie Vendelín Pružinec. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 162/2012.
14. Správa o činnosti komisie finančnej – prečítal predseda komisie Ing. Viliam Furka.
Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 163/2012.
15. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – prečítala predsedníčka
komisie Anna Ďurmeková. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 164/2012.
16. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – prečítala predsedníčka komisie Ing. Katarína Mazániková. Správa je prílohou
originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 165/2012.
17. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie – prečítala predsedníčka komisie
Jarmila Kopčanová. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 166/2012.
18. Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013 – v rámci
úsporných opatrení na rok 2013 obecné zastupiteľstvo odvoláva radu obecného
zastupiteľstva a jej členov Ing. Viliama Furku, Ing. Katarínu Mazánikovú a Jarmilu
Kopčanovú.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 167/2012.
Poslanci jednomyseľne schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 168/2012.
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19. Plán zimnej údržby na obdobie 2012/2013 – poslanci plán zimnej údržby na
obdobie 2012/2013 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 169/2012.
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2013 – návrh prečítal hl. kontrolór. Poslanci navrhli zaradiť do plánu kontrolnej
činnosti následnú finančnú kontrolu dotácie TJ Štart Krištáľ Valaská Belá za rok 2012.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 170/2012.
21. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
občania nemali žiadne pripomienky.
22. Rôzne:
– Návrh na zrušenie nevymožiteľných pohľadávok – predložila Bc. Zuzana Novotková.
Poslanci zrušenie nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženého zoznamu
jednomyseľne schválili nasledovným daňovníkom z dôvodu ich úmrtia: Pavel Labo, Štefan
Podskoč, Alžbeta Sieklová.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie č. 171/2012.
– Návrh na odpustenie sociálnej pôžičky p. Kataríne Lichnerovej. Odpustenie sociálnej
pôžičky pani Lichnerovej poslanci neschválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie č. 172/2012.
– Návrh VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej dochádzky v Základnej škole s materskou školou
Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá. Poslanci VZN schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 173/2012.
– MUDr. Alena Karasová, Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá 322 – žiadosť
o predĺženie nájmu - poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú
do 31. 12. 2013.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 174/2012.
– MUDr. Dušan Juríček, Ambulancia pre dospelých, Valaská Belá 322 – žiadosť
o predĺženie nájmu - poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú
do 31. 12. 2013
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Viliam Furka) – prijaté uznesenie č. 175/2012.
O 20,45 h. zo zasadnutia OZ odišiel poslanec Vendelín Pružinec.
– Starosta obce predložil návrh rozpočtových zmien rozpočtu obce Valaská Belá –
poslanci hlasovali za rozpočtové zmeny jednotlivo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením č. 21/2012
v zmysle § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. podľa návrhu:
z položky 611 KO – tarifný plat
-2 000 €
položka 09111 6* mzdy a odvody
+1 350 €
na vianočné darčeky pre deti MŠ
+ 100 €
položka 633016 starosta reprezentačné
+ 550 €
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – prijaté
uznesenie č. 176/2012.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením
č. .../2012 v zmysle § 10 odsek 7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. - použitie prostriedkov
rezervného fondu na kapitálové výdaje a to na zaplatenie faktúry na projekty, súvisiace
s verejným obstarávaním na dodávateľa prác – realizácia opravy kotolne ZŠ v čiastke
2 230 €.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – prijaté
uznesenie č. 176/2012.
– Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 – oznámenie o použití fin.
prostriedkov. Starosta obce oboznámil poslancov, že z fin. prostriedkov 3462 € bolo
použitých 1116,90 € na výdavky v ŠJ pri ZŠ s MŠ. Starosta obce navrhol sumu 2000 €
z vlastných príjmov z neodvedenej réžie ŠJ pri ZŠ z roku 2010 použiť na úhradu faktúry za
opravu kotla v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Vendelín Pružinec) – prijaté
uznesenie č. 178/2012.
O 21,20 h. odišla zo zasadnutia OZ poslankyňa Jarmila Kopčanová.
– Starosta obce predložil návrh na vyplatenie odmien pre jednotlivé komisie OZ vo
výške 200 € na každú komisiu. Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 3 (Vendelín Pružinec, Ing. Katarína
Mazániková, Jarmila Kopčanová) – prijaté uznesenie č. 179/2012.
– Starosta obce predložil návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo
výške 100 €. Poslanci návrh schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 3 (Vendelín Pružinec, Ing. Katarína
Mazániková, Jarmila Kopčanová) – prijaté uznesenie č. 180/2012.

23. 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.
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UZNESENIA

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 13. decembra 2012
(148/2012 – 180 /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. 148/2012
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.: Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou
Valaská Belá.
Uznesenie č. 149/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Valaská Belá.
k bodu č. 3.: 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“.
Uznesenie č. 150/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 69/2012/08431/M/O na stavbu „Oprava miestnej
komunikácie k firme Leoni Slowakia“.
k bodu č. 4.: Návrh VZN obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny
rok 2013.
Uznesenie č. 151/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 po zapracovaní
pripomienok poslancov obecného zastupiteľstva.
8

k bodu č. 5.: Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Uznesenie č. 152/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska.
k bodu č. 6.: Návrh VZN obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 153/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
k bodu č. 7.: Návrh VZN obce Valaská Belá o dani za nevýherné hracie prístroje.
Uznesenie č. 154/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o dani za nevýherné hracie prístroje po zapracovaní návrhov
od poslancov OZ.
k bodu č. 8.: Návrh VZN obce Valaská Belá o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach.
Uznesenie č. 155/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
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k bodu č. 9.: Návrh VZN obce Valaská Belá o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce
Valaská Belá.
Uznesenie č. 156/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školských zariadení na území obce Valaská Belá.
k bodu č. 10.: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2013 – 2015
a programového rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2013.
Uznesenie č. 157/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce Valaská Belá
na roky 2013 – 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2013.
Uznesenie č. 158/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
rozpočet obce Valaská Belá na rok 2013 po zapracovaní rozpočtových zmien
a pripomienok hlavného kontrolóra.
B) berie na vedomie
rozpočet obce Valaská Belá na rok 2014 - 2015.
Uznesenie č. 159/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
na základe stanoviska hl. kontrolóra zrušenie podnikateľskej činnosti autodopravy
od 1. 1. 2013.
k bodu č. 11.: Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
v obci Valaská Belá na rok 2013.
Uznesenie č. 160/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2013.
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k bodu č. 12.: Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Uznesenie č. 161/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
k bodu č. 13.: Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Uznesenie č. 162/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
k bodu č. 14.: Správa o činnosti komisie finančnej.
Uznesenie č. 163/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie finančnej.
k bodu č. 15.: Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 164/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
k bodu č. 16.: Správa o činnosti komisie na komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia.
Uznesenie č. 165/2012
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Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
k bodu č. 17.: Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
Uznesenie č. 166/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
k bodu č. 18.: Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2013.
Uznesenie č. 167/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odvoláva
v rámci úsporných opatrení na rok 2013 obecnú radu a jej členov a to Ing. Viliama Furku,
Ing. Katarínu Mazánikovú a Jarmilu Kopčanovú.
Uznesenie č. 168/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013.
k bodu č. 19.: Plán zimnej údržby na obdobie 2012/2013.
Uznesenie č. 169/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zimnej údržby na obdobie 2012/2013.
k bodu č. 20.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na prvý polrok 2013.
Uznesenie č. 170/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
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schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý polrok 2013 po
zaradení do plánu následnú finančnú kontrolu použitia dotácií obce, poskytnutej TJ Štart
Krištáľ Valaská Belá v roku 2012.
k bodu č. 22.: Rôzne.
Uznesenie č. 171/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zrušenie nevymožiteľných pohľadávok na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a to nasledovným daňovníkom z dôvodu ich úmrtia:
Pavel Labo, Štefan Podskoč, Alžbeta Sieklová.
Uznesenie č. 172/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
neschvaľuje
odpustenie splátky sociálnej pôžičky pani Kataríne Lichnerovej.
Uznesenie č. 173/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá,
ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá.
Uznesenie č. 174/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 164/2004 na prenájom priestorov detskej ambulancie na
zdravotnom stredisku MUDr. Alene Karasovej, Ambulancia praktického lekára pre deti
a dorast, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2013.
Uznesenie č. 175/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 858/2007 na prenájom priestorov ambulancie všeobecného
lekára pre dospelých na zdravotnom stredisku MUDr. Dušanovi Juríčkovi, Ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2013.
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Uznesenie č. 176/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením č. 21/2012 v zmysle § 14 odst. 2 písm. a)
zákona č. 583/2004 Z. z. podľa návrhu:
z položky 611 KO – tarifný plat
položka 09111 6* mzdy a odvody
na vianočné darčeky pre deti MŠ
položka 633016 starosta reprezentačné

-2 000 €
+ 1 350 €
+ 100 €
+ 550 €

Uznesenie č. 177/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením č. 22/2012 v zmysle § 10 odsek 8 zákona
č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdaje a to na
zaplatenie faktúry na projekty, súvisiace s verejným obstarávaním na dodávateľa prác –
realizácia opravy kotolne ZŠ v čiastke 2230 €.
Uznesenie č. 178/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
sumu 2000 € z neodvedenej réžie z roku 2010 z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ Valaská Belá
použiť na úhradu faktúry za opravu kotla v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 179/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) schvaľuje
odmeny jednotlivým komisiám nasledovne:
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia kultúry, telovýchovy a športu
Komisia sociálna a zdravotná
Komisia finančná
Komisia územného plánovania a ŽP

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

B) ukladá
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predsedom jednotlivých komisií predložiť menovitý zoznam členov s uvedením výšky
odmeny pre člena.

Uznesenie č. 180/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Valaská Belá vo výške 100 €.

Vo Valaskej Belej dňa 20. decembra 2012
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Annu Ďurmekovú

a
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Jarmilu Kopčanovú

