Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. februára 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Marek Nemček, Viktor Kotian, Miroslav Podskoč, Jarmila Kopčanová – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1945 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.
Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 - Plán kontinuálneho
vzdelávania 2012 – 2013.
Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej.
Žiadosť Ivety Herelovej – TEVOS, Bukovčana 34, Prievidza o prenájom
priestorov v budove obecného úradu.
Ponuka na členstvo v Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej otvoril
a viedol zástupca starostu obce Ing. Viliam Furka. 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. Zástupca starostu obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil ich s programom. Uviedol, že bod č. 4 – žiadosť pani Ivety Herelovej
– TEVOS, Prievidza o prenájom priestorov v budove obecného úradu nebude zaradený do
rokovania z dôvodu, že nie je dostatočný počet poslancov na schvaľovanie prenájmu
majetku. K programu rokovania poslanci nemali žiadne pripomienky a jednomyseľne ho
po vypustení bodu 4. schválili.
Hlasovanie o programe: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Samuel Topák a Ing.
Katarína Mazániková.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce určil
Vendelína Pružinca a Annu Ďurmekovú.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu 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 zástupca starostu obce.
Z predchádzajúcich zasadnutí neboli žiadne nesplnené úlohy. Správu o kontrole plnenia
uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 1/2013.
2. Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 - Plán kontinuálneho
vzdelávania 2012 – 2013 – bol predložený poslancom na rokovaní OZ. Plán
kontinuálneho vzdelávania poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 2/2013.
3. Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej – bol
predložený poslancom na zasadnutí OZ. Poslanci vyradenie majetku odložili do budúceho
zasadnutia OZ z dôvodu neúplnosti predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. – prijaté uznesenie č. 3/2013.
4. Ponuka na členstvo v Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra – s ponukou
oboznámil poslancov zástupca starostu obce Ing. Viliam Furka. Poslanci ponuku vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 4/2013.
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí neboli prítomní žiadni občania.
6. Rôzne:
– Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2011
a správa o overení súladu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou
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závierkou k 31. 12. 2011 – obidve správy prečítal zástupca starostu Ing. Viliam Furka.
Poslanci ich vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 5/2013.
– Návrh na vyradenie dlhodobého drobného hmotného majetku obce Valaská Belá
v sume 1074,40 € a drobného majetku v operatívnej evidencii podľa predloženej
rekapitulácie v sume 252,58 € - bol predložený poslancom na rokovaní OZ. Poslanci
vyradenie schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 6/2013.
– Návrh na vyradenie majetku MKS Valaská Belá v operatívnej evidencii podľa
predloženého návrhu spolu v sume 1562,69 € poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 7/2013.
– Návrh rozpočtu MKS Valaská Belá na rok 2013 – predložila písomne riaditeľka MKS.
Poslanci predložený rozpočet jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 8/2013.
– TJ Štart Krištáľ Valaská Belá – žiadosť o pridelenie účelovej dotácie. Poslanci
jednomyseľne zamietli pridelenie účelovej dotácie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 9/2013.
– Ponuka spoločnosti ALVEST MONT s. r. o. na projektovú prípravu realizácie
kanalizácie a ČOV v obci Valaská Belá – poslanci ponuku vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 10/2013.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo uznesením č. 141/2012, ktorým OZ schválilo
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. Prebehla dlhšia rozprava medzi
poslancami. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyžiadať cenové ponuky
a podmienky vypracovania pasportizácie ciest vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 11/2013.
Ďalej obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť aktualizáciu
VZN č. 7/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie priestranstva na
území obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 12/2013.
7. Diskusia:
· Vendelín Pružinec sa informoval, či bolo DHZ oboznámené s vyriešením problému
pred hasičskou zbrojnicou.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania
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Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a zástupca starostu obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIA

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 21. februára 2013
(1/2013 – 12/2013)
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. 1/2013
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.: Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 - Plán
kontinuálneho vzdelávania 2012 – 2013.
Uznesenie č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Plán kontinuálneho vzdelávania na r. 2012/2013 Základnej školy s materskou školou
Valaská Belá 242.
k bodu č. 3.: Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej do budúceho zasadnutia OZ
z dôvodu neúplnosti predloženého návrhu.
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k bodu č. 4.: Ponuka na členstvo v Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra.
Uznesenie č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
ponuku členstva v Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra.
k bodu č. 6.: Rôzne.
Uznesenie č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
a) správu nezávislého. audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 2011.
b) správu o overení súladu výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou k 31.12.2011.
Uznesenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie dlhodobého drobného hmotného majetku obce Valaská Belá v sume 1174,40 €
a drobného majetku v operatívnej evidencii podľa predloženej rekapitulácie v sume
252,58 €.
Uznesenie č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie drobného majetku MKS Valaská Belá v operatívnej evidencii podľa
predloženého návrhu na vyradenie spolu v sume 1 562,69 €.
Uznesenie č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
schvaľuje rozpočet MKS Valaská Belá podľa predloženého návrhu – príjmy 31 320 €
a výdavky 31 320 €.
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Uznesenie č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť o pridelenie účelovej dotácie pre TJ Štart Krištáľ Valaská Belá.
Uznesenie č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
ponuku spoločnosti ALVEST MONT s. r. o. na projektovú prípravu realizácie kanalizácie
a ČOV pre obec Valaská Belá.
Uznesenie č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyžiadať cenové ponuky a podmienky vypracovania pasportizácie ciest vo
Valaskej Belej.
Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť aktualizáciu VZN č. 7/2008 o podmienkach určovania
a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Annu Ďurmekovú

a
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Vendelín Pružinec

