Zápisnica

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Marek Nemček, Miroslav Podskoč– ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2100 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh VZN obce Valaská Belá o podmienkach držania psov.
Žiadosť Mesta Šaľa o poskytnutie finančných prostriedkov na člena
záujmového útvaru navštevujúceho záujmové vzdelávanie v Centre voľného
času Šaľa.
Žiadosť Jána Poláka, Valaská Belá 594, Pavla Topora, Valaská Belá 595
a Antona Jurenku, Valaská Belá č. 596 o odkúpenie pozemku parc. č. 213/1.
Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie.
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi.
Ponuka Viliama Gabaša, bytom Maloslatinská 6/790, Zvolenská Slatina na
odpredaj pozemkov v katastri Valaská Belá.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku
2012.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2012.
Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 26. 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 5 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 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Viliam Furka
a Anna Ďurmeková.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce určil
Viktora Kotiana a Samuela Topáka.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 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 starosta obce.
Z roku 2012 bola uznesením číslo 120/2012 odložená žiadosť Stanislava Beňu o úpravu
kanála pri jeho rod. dome. Pán Beňo zaslal sťažnosť na Ministerstvo životného prostredia
v Bratislave. Ministerstvo poverilo Obvodný úrad ŽP v Prievidzi prešetrením sťažnosti.
Došlo k dohode medzi pánom Beňom a obcou Valaská Belá, že nedostatky budú
odstránené. Zo strany pána Beňu došlo k odstúpeniu dohody. Úloha trvá.
Uznesením č. 3/2013 bolo odložené vyradenie majetku z dôvodu neúplnosti návrhu na
vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej č. 242 – poslanci
vyradenie majetku po doplnení podpisov členov inventarizačnej komisie jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 14/2013.
Uznesením č. 11/2013 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyžiadať cenové
ponuky a podmienky vypracovania pasportizácie ciest vo Valaskej Belej – úloha trvá.
Uznesením č. 12/2013 obecné zastupiteľstvo odporučilo pripraviť starostovi obce
aktualizáciu VZN č. 7/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie
verejného priestranstva na území obce Valaská Belá – úloha trvá.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 13/2013.
2. Návrh VZN obce Valaská Belá o podmienkach držania psov – bol predložený
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Toto VZN bolo pripomienkované od
okresnej prokurátorky. Poslanci VZN o podmienkach držania psov po úprave
jednomyseľne schválili.
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Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 15/2013.
3. Žiadosť Mesta Šaľa o poskytnutie finančných prostriedkov na člena
záujmového útvaru navštevujúceho záujmové vzdelávanie v Centre voľného času
Šaľa – jedná sa o študentku, ktorá navštevuje Centrum voľného času v Šali. Poslanci
schválili finančnú čiastku 108 € a odporučili starostovi obce v rámci svojej kompetencie
spolu s ekonómkou OcÚ zapracovať rozpočtovú zmenu na uvedenú sumu do rozpočtu
obce.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Anna Ďurmeková) – prijaté uznesenie č. 16/2013.
O 1705 h. sa dostavila na rokovanie poslankyňa Ing. Katarína Mazániková.
4. Žiadosť Jána Poláka, Valaská Belá 594, Pavla Topora, Valaská Belá 595
a Antona Jurenku, Valaská Belá č. 596 o odkúpenie pozemku parc. č. 213/1 –
starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou hore menovaných. K odpredaju pozemku
sa vyjadrili aj prítomní žiadatelia. Doložili geometrický plán č. 217-006-1991, vyhotovený
dňa 23. 6. 1991. Poslanci žiadosť odložili do predloženia aktuálneho geometrického plánu,
pretože súčasný stav nie je identický s vypracovaným GP.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 17/2013.
5. Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie –
žiadosť prečítal starosta obce. Prebehla rozprava medzi poslancami. V súvislosti
s opravami MK starosta obce informoval o ponuke ENVIROTREND spol. s r. o. Košice
na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia, kde
je možnosť čerpať finančné prostriedky aj na opravu miestnych komunikácií. Poslanci
žiadosť o opravu miestnej komunikácie odložili do 31. 8. 2013.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Anna Ďurmeková a Ing. Katarína Mazániková) –
prijaté uznesenie č. 18/2013.
6. Zmluva o dielo o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi medzi
Obcou Valaská Belá a dodávateľom Jánom Macákom, BP- COM, Dežerice 184 o zmluve informoval starosta obce. Poslanci zmluvu schválili podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 19/2013.
7. Ponuka Viliama Gabaša, bytom Maloslatinská 6/790, Zvolenská Slatina na
odpredaj pozemkov v katastri Valaská Belá – ponuku prečítal starosta obce. Jedná sa
o pozemky parcela číslo 8832 E a parcela č. 8842 C. Poslanci hlasovali o kúpe uvedených
parciel. Po rozprave a hlasovaní nesúhlasili s kúpou pozemkov. Uznesenie nebolo prijaté.
Hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2012
– správa bola zaslaná všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci ju
vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 20/2013.
9. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2012 – správa o plnení rozpočtu obce
bola zaslaná spolu s pozvánkou na zasadnutie všetkým poslancom. Plnenie rozpočtu
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pripomienkovala pani poslankyňa Anna Ďurmeková. Správu o plnení rozpočtu poslanci
vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 21/2013.
O 18,45 sa na rokovanie OZ dostavila poslankyňa Jarmila Kopčanová.
10. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá – zákon o platových pomeroch
starostov obcí ukladá povinnosť obecnému zastupiteľstvu prerokovať 1x ročne plat
starostu obce. Poslanci schválili plat starostu obce vo výške stanovenej zákonom
č. 253/1994 Z. Z. o platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
a nepodporili percentuálne zvýšenie platu starostu obce.
Hlasovanie: za 5, proti 1 (Ing. Katarína Mazániková), zdržal sa hl. 1 (Ing. Viliam Furka) –
prijaté uznesenie č. 22/2013.
11. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí boli prítomní 3 obyvatelia. Ing. Vladimír Mazána sa informoval, či sa obec
zapojila do nejakého konzorcia, týkajúceho sa zákazu prejazdu kamiónovej dopravy.
Starosta obce informoval, že sa zúčastnil jednania v Nitr. Rudne za účasti starostov obcí
zástupcov Dopravného inšpektorátu Prievidza a zástupcu Správy ciest TSK Trenčín. Ďalej
sa informoval o vývoze komunálneho odpadu. Uviedol, že po kuka voze zostáva
neporiadok po komunikáciách. Ďalej požiadal o možnosť opravy komunikácie pri jeho
rodinnom dome. Pán Pavol Topor pripomienkoval zimnú údržbu a odhŕňanie miestnych
komunikácií. Pán Anton Jurenka upozornil na voľný pohyb psov po obci.
12. Rôzne:
– Iveta Herelová – TEVOS, Bukovčana 34, Prievidza – žiadosť o prenájom priestorov
v budove OcÚ. Poslanci hlasovali o prenájme priestorov a podľa hlasovania neschválili
prenájom.
Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijatých.
– Starosta obce predložil návrh na zrušenie uznesenie č. 40/2009/B/5, prijatého na
zasadnutí OZ dňa 24. 9. 2009. Toto uznesenie sa týkalo odpredaja parcely pánovi Jozefovi
Revickému a manž. Janke Revickej, rod. Korenačkovej, bytom Valaská Belá 31 z dôvodu,
že prevod parcely nebol zrealizovaný. Poslanci hlasovali za zrušenie uznesenia č.
40/2009/B zo dňa 24. 9. 2009.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Samuel Topák) – prijaté uznesenie č. 23/2013.
Zároveň poslanci hlasovali o zámere odpredať majetok obce parcelu č. 9140/3 o výmere
536 m2 priamym predajom za cenu znaleckého posudku, s tým, že poplatok za vyhotovenie
znaleckého posudku znáša kupujúci.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 3 (Samuel Topák, Anna Ďurmeková a Ing. Katarína
Mazániková) – prijaté uznesenie č. 23/201 uznesenie nebolo prijaté.
O 2000 h. odišiel z rokovania OZ poslanec Vendelín Pružinec.
– Starosta obce informoval poslancov o vysporiadaní parciel pod budovou Základnej
školy s MŠ vo Valaskej Belej.
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– Starosta obce informoval o vydaní parciel v zmysle zákona Urbárskemu spoločenstvu
vo Valaskej Belej.
– Starosta obce informoval poslancov o vyhlásení výberového konania na riaditeľa
Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej na dňa 21. 6. 2013.
O 2010 h. odišiel z rokovania OZ Ing. Viliam Furka.
– Starosta obce informoval o správe o výsledkoch školskej inšpekcie, vykonanej
dňa 21. 3. 2013 v Základnej škole s materskou školou, Val. Belá 242.
13. Diskusia:
· Poslanci sa zaoberali parkovaním autobusov pri rodinných domoch.
· Anna Ďurmeková sa informovala z akého dôvodu vedúca školskej jedálne nepredkladá
správy, čo vyplýva z prijatého uznesenia z minulosti. Informovala sa aj o iných prijatých
uzneseniach, ktorým plnenie trvá.
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informoval o pani Sieklovej, či je stále PN,
alebo dostala výpoveď.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania

Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a zástupca starostu obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIA

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 25. apríla 2013
(13/2013 – 23/2013)
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. 13/2013
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.
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Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej č. 242 podľa
predloženého návrhu.
k bodu č. 2.: Návrh VZN obce Valaská Belá o podmienkach držania psov.
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o podmienkach držania psov.
k bodu č. 3.: Žiadosť Mesta Šaľa o poskytnutie finančných prostriedkov na člena
záujmového útvaru navštevujúceho záujmové vzdelávanie v Centre voľného času
Šaľa.
Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na člena záujmového útvaru v Centre voľného času
Šaľa vo výške 108 €.
B) odporúča
starostovi obce a ekonómke obce vykonanie rozpočtovej zmeny.
k bodu č. 4.: Žiadosť Jána Poláka, Valaská Belá 594, Pavla Topora, Valaská
Belá 595 a Antona Jurenku, Valaská Belá č. 596 o odkúpenie pozemku parc.
č. 213/1.
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Jána Poláka, Valaská Belá 594, Pavla Topora, Valaská Belá 595 a Antona Jurenku,
Valaská Belá 596 o odkúpenie pozemku do predloženia aktuálneho geometrického plánu.
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k bodu č. 5.: Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej
komunikácie.
Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť p. Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie do 31. 8. 2013.
k bodu č. 6.: Zmluva o dielo o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
medzi Obcou Valaská Belá a dodávateľom Jánom Macákom, BP- COM,
957 93 Dežerice 184.
Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmluvu dielo o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi medzi Obcou Valaská
Belá a dodávateľom Jánom Macákom, BP- COM, Dežerice 184. Dňom podpísania stráca
platnosť zmluva o dielo zo dňa 1. 4. 2008 a jej dodatok č. 1 zo dňa 2. 1. 2009, uzatvorená
pre objekt MŠ vo Valaskej Belej.
k bodu č. 7.: Ponuka Viliama Gabaša, bytom Maloslatinská 6/790, Zvolenská
Slatina na odpredaj pozemkov v katastri Valaská Belá.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

k bodu č. 8.: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá
v roku 2012.
Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu pre obecné zastupiteľstvo o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá v roku 2012.

7

k bodu č. 9.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2012.
Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2012.
k bodu č. 9.: Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plat starostu obce Valaská Belá Ing. Miloša Cúcika s účinnosťou od 1. 5. 2013
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1593,90 EUR.
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 0% na sumu: 1593,90 .EUR a to sa
rovná po zaokrúhlení na celé euro na hor 1594,- EUR.
k bodu č. 6.: Rôzne.
Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 40/2009/B/5 zo dňa 24. 9. 2009, týkajúce sa predaja parcely číslo 9140/3 orná
pôda o výmere 536 m2 pre Jozefa Revického a manželku Janku Revickú, rodenú
Korenačkovú, bytom Valaská Belá 31 za cenu 1,5 € za m2 s tým, že kupujúci uhradí náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Vo Valaskej Belej dňa 2. mája 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Samuel Topák

