Zápisnica

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 30. mája 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Anna Ďurmeková, Marek Nemček, Miroslav Podskoč a Samuel Topák – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 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. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2013.
3. Žiadosť Jaroslava Trna a manžel. Eleny Trnovej, Valaská Belá 615 o odkúpenie
pozemku parc. č. 907/1.
4. Žiadosť Jany Revickej a manžela Jozefa Revického o odkúpenie pozemku parc.
č. 9140/3.
5. Žiadosť Heleny Golejovej, Valaská Belá č. 1072 o prenájom bytových
a nebytových priestorov v budove zdravotného strediska.
6. Súhlasné stanovisko k umiestneniu altánku na obecnej parcely č. CKN 2680/1
a parcely č. 2665.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 27. 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: Viktor Kotian a Jarmila
Kopčanová.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce určil
Ing. Katarínu Mazánikovú a Vendelína Pružinca.
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.
Uznesením č. 16/2013 obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných
prostriedkov na člena záujmového útvaru v Centre voľného času Šaľa vo výške 108 €. Čaká
sa na zaslanie zmluvy, rozpočtová zmena je pripravená – úloha zatiaľ trvá.
Uznesením č. 17/2013 obecné zastupiteľstvo odložilo 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 –GP zatiaľ nepredložili, úloha
trvá.
Uznesením č. 11/2013 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce starostovi obce
vyžiadať cenové ponuky a podmienky vypracovania pasportizácie ciest vo Valaskej Belej –
starosta obce vyžiadal cenové ponuky, úloha splnená.
Uznesením č. 12/2013 – obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce starostovi obce
starostovi obce pripraviť 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. 24/2013.
2. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2013 – správa o plnení rozpočtu
bola zaslaná všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci správu
vzali na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 25/2013.
3. Žiadosť Jaroslava Trna a manžel. Eleny Trnovej, Valaská Belá 615 o odkúpenie
pozemku parc. č. 907/1 – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci schválili zámer
odpredať parcelu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene 1,50 €.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková) – prijaté uznesenie
č. 26/2013.
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4. Žiadosť Jany Revickej a manžela Jozefa Revického o odkúpenie pozemku parc.
č. 9140/3 – starosta obce prečítal žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 9140/3
o výmere 536 m2.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 1(Ing. Katarína Mazániková) – prijaté uznesenie
č. 27/2013.
5. Žiadosť Heleny Golejovej, Valaská Belá č. 1072 o prenájom bytových
a nebytových priestorov v budove zdravotného strediska – žiadosť spresnil starosta
obce, jedná sa o priestory v suteréne v budove zdravotného strediska. Slečna Golejová je
v zlej sociálnej situácii a bývanie potrebuje dočasne. Poslanci schválili prenájom
za cenu 60 €/mesiac.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 28/2013.
6. Súhlasné stanovisko k umiestneniu altánku na obecnej parcele č. CKN 2680/1
a parcely č. 2665 – žiadosť Evy Ďurčekovej, bytom Centrum I 26/57-7, 018 41 Dubnica
nad Váhom o súhlasné stanovisko k umiestneniu altánku na obecnej parcele č. CKN
2680/1 a parcele č. 2665 prečítal starosta obce. Poslanci jednomyseľne súhlasili
s umiestnením altánku na hore uvedených parcelách.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 29/2013.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí neboli prítomní obyvatelia.
8.

Rôzne:

– Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá a to nákladný automobil LIAZ
ŠKODA 706 MTSP 27 s ŠPZ
PD 558 AX predložil starosta obce. Obecné
zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce odhlásiť auto z evidencie motorových vozidiel.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 30/2013.
– Starosta obce predložil návrh na rozpočtovú zmenu rozpočtu obce z dôvodu
doplnenia ekvitermickej regulácie pecí na OcÚ a ZS a na opravy sociálnych zariadení
v budove OcÚ.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 31/2013.
– Starosta obce informoval o usporiadaní parciel pod budovou základnej školy.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 32/2013
– Starosta obce informoval poslancov o stavebnej uzávere na vodohospodárske dielo
Liešťany, ktorá stále trvá, ďalej informoval o súdnom spore v právnej veci navrhovateľa:
COOP Jednota Prievidza SD, Prievidza proti odporcovi Obec Valaská Belá o zaplatenie
sumy 74 520 € s prísl., ďalej starosta obce informoval o poskytnutí prostriedkov zo
štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády v sume 3 173,48 €. Ďalej starosta obce
informoval o stave pripravenosti projektových dokumentácií so stanovením predbežných
nákladov na realizáciu stavebných prác, projektových dokumentácií, týkajúcich sa
vybudovania kanalizácie a ČOV. Starosta obce informoval nezrealizovanom prevode
odpredanej parcely č. 135/2.
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– Starosta obce na rokovanie OZ prizval zástupcov spoločnosti ENVIROTREND
Košice pána Jiři Trappla – výkonného riaditeľa spoločnosti. Spoločnosť Envirotrend
Košice predložila obci cenovú ponuku na zabezpečenie vypracovania PD na
protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Valaská Belá vrátane vypracovania žiadosti
o nenávratné fin. prostriedky z dotačných zdrojov EÚ a SR. Hlavný kontrolór upozornil na
zástupcov tejto spoločnosti, a že táto spoločnosť nie je seriózna a zo zlých skúseností
okolitých obcí nedoporučuje uzavrieť s ňou akýkoľvek zmluvný vzťah. Poslanci po
upozornení hlavného kontrolóra obce ukončili diskusiu a so zástupcami spoločnosti sa
rozlúčili. Nebolo prijaté žiadne uznesenie.
– Správa o kontrole – predložil hl. kontrolór , poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 34/2013
9.
·

Diskusia:
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 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 30. mája 2013
(24/2013 – 34/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 27. zasadnutí prerokovalo:

11. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
12. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2013.
13. Žiadosť Jaroslava Trna a manžel. Eleny Trnovej, Valaská Belá 615 o odkúpenie
pozemku parc. č. 907/1.
14. Žiadosť Jany Revickej a manžela Jozefa Revického o odkúpenie pozemku parc.
č. 9140/3.
15. Žiadosť Heleny Golejovej, Valaská Belá č. 1072 o prenájom bytových
a nebytových priestorov v budove zdravotného strediska.
16. Súhlasné stanovisko k umiestneniu altánku na obecnej parcele č. CKN 2680/1
a parcely č. 2665.
17. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
18. Rôzne.
_____________________________________________________________________
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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. 24/2013
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.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2013.
Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá.
k bodu č. 3.: Žiadosť Jaroslava Trna a manžel. Eleny Trnovej, Valaská Belá 615
o odkúpenie pozemku parc. č. 907/1.
Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce – pozemok parcela číslo 907/1 – trvalý
trávny porast o výmere 179 m2 v k. ú. Valaská Belá za cenu 1,50 €/m 2 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. Dôvody osobitného zreteľa: obec nemá prístup na danú
parcelu a z toho dôvodu ju obec nemôže efektívne využívať.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková)
k bodu č. 4.: Žiadosť Jany Revickej a manžela Jozefa Revického o odkúpenie
pozemku parc. č. 9140/3
Uznesenie č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce – pozemok parcela číslo 9140/3 – orná
pôda 536 m2 v k. ú. Valaská Belá za cenu 1,50 €/m2 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. Dôvody osobitného zreteľa: obec nemá prístup na danú parcelu
a z toho dôvodu ju obec nemôže efektívne využívať.
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k bodu č. 5.: Žiadosť Heleny Golejovej, Valaská Belá č. 1072 o prenájom bytových
a nebytových priestorov v budove zdravotného strediska.
Uznesenie č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom bytových a nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Helene
Golejovej, Škrípov 1072, Valaská Belá za cenu nájmu 60 € mesačne zo sociálnych dôvodov.
k bodu č. 6.: Súhlasné stanovisko k umiestneniu altánku na obecnej parcele č. CKN
2680/1 a parcely č. 2665.
Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí
na základe žiadosti Evy Ďurčekovej, rod. Bernátovej a Jozefa Ďurčeka, bytom Centrum I.
26/57, Dubnica nad Váhom s umiestnením altánku na parc. č. CKN 2680/1 – o výmere
3213 m2 zastavané plochy a nádvoria ako spoluvlastník v podiele 2/13 a parcele č. 2665
o výmere 2198 m2 – trvalé trávne porasty ako spoluvlastník v podiele 1/28 podľa
predloženého nákresu, vypracovaného Ing. Antonom Katrenom .
k bodu č. 8.: Rôzne
Uznesenie č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku obce Valaská Belá a to nákladný automobil LIAZ ŠKODA 706 MTSP
27 s ŠPZ PD 558 AX
odporúča
starostovi obce odhlásiť auto z evidencie motorových vozidiel.
Uznesenie č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 5 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b)
(povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov) zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu
nasledovne:
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Výdavky 2013
Program,
podpro
gram

Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
zdroja

13.
13.

41
41

01.1.1.6
01.1.1.6

635 006
635 004

2.1.

41

07.6.0

635 004

6.2.
6.2.

41
41

04.5.1.3
04.5.1.3

634 007
610+620

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Obec - oprava budovy (soc.zariadení)
Obec - oprava regul. systému kotla
Obec spolu:
ZS - oprava regul. systému kotla
ZS spolu:
Údržba MK - odhŕňanie snehu
Údržba MK - mzdy + zdr.a soc.poist.
ZS spolu:

2 000
100
2 100
100
100
6 000
4 465
10 465

000
500
500
500
500
000
500
1 500

9 000
2 600
11 600
2 600
2 600
7 000
4 965
11 965

Rozpočtové zmeny spolu:

12 665

13 500

26 165

Rozpočet
pred
úpravou
v€

Rozpočet

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:

7
2
9
2
2
1

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Rozpočet
po zmene
v€

894 356,00

0,00

894 356,00

370,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

894 726,00

0,00

894 726,00

877 747,00

13 500,00

891 247,00

2 370,00

0,00

2 370,00

182,00

0,00

182,00

880 299,00

13 500,00

893 799,00

14 427,00

13 500,00

927,00

Uznesenie č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
výkup neusporiadaných pozemkov pod Základnou školou vo Valaskej Belej za cenu
do 2,5 EUR/m2.
Uznesenie č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce:
- o stavebnej uzávere na vodohospodárske dielo Liešťany,
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- o súdnom spore v právnej veci navrhovateľa: COOP Jednota Prievidza SD, Prievidza
proti odporcovi Obec Valaská Belá o zaplatenie sumy 74 520 € s prísl.,
- o stave pripravenosti projektových dokumentácií so stanovením predbežných
nákladov na realizáciu stavebných prác, projektových dokumentácií,
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly použitia
účelových dotácií, poskytnutých Základnej škole Valaská Belá obcou v rokoch 2009, 2010
a 2011.

Vo Valaskej Belej dňa 6. júna 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Mazániková
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a

Vendelín Pružinec

