Zápisnica

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Anna Ďurmeková, Marek Nemček a Samuel Topák – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2130 h.
***

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

7.
8.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej, rod. Mokrišovej,
Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o prenájom nebytového priestoru
v budove ZS vo Valaskej Belej.
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2012.
Správa pre OcZ o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly plnenia
opatrení prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných
kontrol vykonaných hl. kontrolórom v obci Valaská Belá a v ZŠ Valaská Belá
v roku 2011.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2013.
Návrh na schválenie podmienok účasti a spôsob vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Valaská Belá podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

9.
10.
11.
12.

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

Otvorenie zasadnutia – 28. 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. Starosta obce doplnil program o bod č. 5 Správa
nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Valaská Belá. S doplnením programu
poslanci jednomyselne súhlasili. K programu rokovania poslanci nemali žiadne
pripomienky a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Katarína
Mazániková a Miroslav Podskoč.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Jarmilu Kopčanovú 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. 26/2013 zo dňa 30. 5. 2013 obecné zastupiteľstvo schválilo 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 €/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. Poslanci hlasovali o odpredaji
obecného majetku Jaroslavovi Trnovi a manželke Elena Trnovej, rod. Golejovej, bytom
Valaská Belá 615. Odpredaj poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 36/2013 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 27/2013 zo dňa 30. 5. 2013 obecné zastupiteľstvo schválilo 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
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nemôže efektívne využívať. Poslanci hlasovali za odpredaj uvedeného majetku a tento
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 37/2013 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 30/2013 – obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie majetku obce Valaská
Belá a to nákladný automobil LIAZ ŠKODA 706 MTSP 27 s ŠPZ PD 558 AX
a odporučilo starostovi obce odhlásiť auto z evidencie motorových vozidiel – úloha trvá.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 35/2013.
2. Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej, rod. Mokrišovej,
Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461 – žiadosť prečítal starosta obce.
Vysvetlil, o ktorú parcelu sa jedná. Bol doložený znalecký posudok na pozemok
parc. č. 1461. Poslanci schválili zámer obce odpredať majetok obce - pozemok parcela
číslo 1461 a to priamym predajom minimálne za cenu podľa znaleckého posudku
č. 45/2013.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 38/2013 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o prenájom nebytového priestoru
v budove ZŠ vo Valaskej Belej – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci schválili nájom
za 10 €/mesiac, s tým že zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 3 mesiace.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 39/2013.
4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2012
– správu prečítal hlavný kontrolór obce. Celoročné hospodárenie obce odporučil hl.
kontrolór schváliť bez výhrad. Poslanci správu hl. kontrolóra vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 40/2013.
5. Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2012
– správu prečítal starosta obce. Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 41/2013.
6. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2012 – materiál bol zaslaný poslancom
spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválili
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
II. Prebytok hospodárenia v sume 15 102,42 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov.
III. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 v sume 15 102,42 € eur na tvorbu Rezervného
fondu.
Návrh záverečného účtu obce bol podľa § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/204 Z. z. v platnom
znení daný na verejnú diskusiu v čase od 21. 5. 2013 do dňa prerokovania v obecnom
zastupiteľstve.
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 42/2013.
7. Správa pre OcZ o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly plnenia
opatrení prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných kontrol
vykonaných hl. kontrolórom v obci Valaská Belá a v ZŠ Valaská Belá v roku 2011 –
bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Bližšie informácie k správe
podal hl. kontrolór. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 43/2013.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2013 – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie. Poslanci plán jednomyselne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 44/2013.
9. Návrh na schválenie podmienok účasti a spôsob vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Valaská Belá podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov – nvrhová komisia prečítala návrh na uznesenie,
ktoré bolo poslancami jednomyseľne schválené.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 45/2013.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí neboli prítomní obyvatelia.
11. Rôzne:
– Jozef Gramblička a manž. Terézia, bytom Valaská Belá 43 - žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku – prečítal starosta obce. Vysvetlil, že sa jedná o pozemok pri rodinnom
dome 43. Poslanci schválili zámer odpredať tento pozemok priamym predajom za cenu
znaleckého posudku. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znáša žiadateľ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 46/2013.
– Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Valaská Belá a Ottom
Krenom, bytom Kľačno 323 – poslanci schválili prenájom nebytových priestorov za cenu
1175 € a odporučili starostovi obce uzavrieť zmluvu o nájme podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 47/2013.
– Starosta obce informoval o rekonštrukcii okien na budove OcÚ. Poslanci odporučili
starostovi obce uskutočniť výberové konanie na výber dodávateľa na výmenu okien a dverí
a pripraviť rozpočtovú zmenu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 48/2013
– Poslanci osporučili starostovi obce do 15. 7. 2013 predložiť prehľad nájmov bytových
a nebytových priestorov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 49/2013
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Poslankyňa Jarmila Kopčanová pripomienkovala prácu zamestnqncov menších obecných
služieb, aby sa upratovali všetky zastávky SAD, aby boli kultúrnejšie a čisté.
12. Diskusia:
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala o oprave miestnej komunikácie
v Škrípove smerom do Lapšov, ďalej sa informovala o rokovaní so SAD ohľadom
zachádzania autobusov do okolitých dedín.
· Poslanec Vendelín Pružinec sa informoval o komunikácii k lesáckej bytovke, požiadal
starostu obce, aby vyvolal jednanie so štátnymi lesmi za účelom prenájmu komunikácie.
· 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 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 27. júna 2013
(35/2013 – 48/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 28. zasadnutí prerokovalo:
1.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej, rod. Mokrišovej,
Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
3. Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o prenájom nebytového priestoru
v budove ZS vo Valaskej Belej.
4. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
5. Správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 201.
6. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2012.
7. Správu pre OcZ o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly plnenia
opatrení, prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných
kontrol vykonaných hl. kontrolórom v obci Valaská Belá a v ZŠ Valaská Belá
v roku 2011.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2013.
9. Návrh na schválenie podmienok účasti a spôsob vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Valaská Belá podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
11. 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. 35/2013
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.
Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce – pozemok parcela číslo 907/1 – trvalý trávny porast o výmere
179 m2 v k. ú. Valaská Belá, Jaroslavovi Trnovi a manželke Elene Trnovej, rod. Golejovej,
bytom Valaská Belá 615 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, za cenu 1,50
€/m2. Dôvody osobitného zreteľa: obec nemá prístup na danú parcelu a z toho dôvodu ju
obec nemôže efektívne využívať.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 36/2013 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce – pozemok parcela číslo 9140/3 – orná pôda o výmere 536 m2
v k. ú. Valaská Belá, Jozefovi Revickému a manžel. Jane Revickej, rod. Korenačkovej,
bytom Valaská Belá 31 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, za cenu
1,50 €/m2. Dôvody osobitného zreteľa: obec nemá prístup na danú parcelu a z toho
dôvodu ju obec nemôže efektívne využívať.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 37/2013 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
k bodu č. 2.: Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej,
rod. Mokrišovej, Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce – pozemok parcela číslo 1461 – trvalý
trávny porast o výmere 978 m2 v podiele 1/32 v k. ú. Valaská Belá za cenu minimálne
podľa znaleckého posudku č. 45/2013 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb.
v platnom znení § 9a odstavec 1 písm. c) a to priamym predajom Jaroslavovi Podskočovi
a manželke Žanete Podskočovej, rod. Mokrišovej, bytom Valaská Belá 648.
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 38/2013 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
k bodu č. 3.: Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o prenájom nebytového
priestoru v budove ZS vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Jozefovi Murgašovi,
bytom Valaská Belá 465 za cenu nájmu 10 € mesačne s tým, že zmluva bude uzatvorená na
3 mesiace.
k bodu č. 4.: Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá za
rok 2012.
Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2012.
k bodu č. 5.: Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Valaská Belá za
rok 2012.
Uznesenie č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2012.
k bodu č. 6.: Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2012.
Uznesenie č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov schvaľuje
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
II. Prebytok hospodárenia v sume 15 102,42 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov.
III. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 v sume 15 102,42 € eur na tvorbu Rezervného
fondu.
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Návrh záverečného účtu obce bol podľa § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/204 Z. z. v platnom
znení daný na verejnú diskusiu v čase od 21. 5. 2013 do dňa prerokovania v obecnom
zastupiteľstve.

k bodu č. 7.: Správa pre OcZ o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly
plnenia opatrení prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných
kontrol vykonaných hl. kontrolórom v obci Valaská Belá a v ZŠ Valaská Belá v roku
2011.
Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly plnenia
opatrení prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných kontrol,
vykonaných hl. kontrolórom v obci Valaská Belá a v ZŠ Valaská Belá v roku 2011.
k bodu č. 8.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na druhý polrok 2013.
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na druhý polrok 2013.
k bodu č. 9.: Návrh na schválenie podmienok účasti a spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra obce Valaská Belá podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Valaská Belá
a náležitosti prihlášky na túto voľbu:
Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská Belá sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12. 08. 2013 o 1615hod. v zasadačke Obecného
úradu vo Valaskej Belej, Valaská Belá č. 1.
Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.
V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra
na kratší pracovný čas, s úväzkom 11,25 hod./týždeň, t. j. 30. % z plného úväzku
37,50 hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne
rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka
práce v platnom znení. Deň nástupu do zamestnania je 01.09.2013.
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Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo,
e-mail)
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra v Obecnom zastupiteľstve obce Valaská Belá
3. ďalšie predpoklady :
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe s praxou v kontrolnej činnosti,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve,
o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť
4. spôsob a vykonanie voľby :
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Valaská Belá doručí svoju písomnú
prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu :
Obec Valaská Belá
Obecný úrad Valaská Belá č. 1
PSČ 972 28
najneskôr do 25.07.2013 do 15,00 hod do podateľne Obecného úradu vo Valaskej Belej,
Valaská Belá č. 1, PSČ 972 28.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OcZ
v zložení :
Ing. Viliam Furka – predseda
Vendelín Pružinec. – člen
Viktor Kotian – člen
dňa 25. 07. 2013 o 15,30 hod v zasadačke obecného úradu vo Valaskej Belej.
Z otvárania sa vyhotoví zápisnica. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky,
budú písomne pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s nimi bude vykonaný
krátky pohovor. Na tomto obecnom zastupiteľstve bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3,
zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Valaská Belá, v čase a za
podmienok uvedených vyššie.
Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce – pozemok parcela číslo 18 584/13 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok parcela číslo 18 584/12 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a pozemok parcela číslo 18 584/2 – zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 36 m2v k. ú. Valaská Belá za cenu minimálne podľa znaleckého
posudku v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a)
odstavec 1 písm. c) a to priamym predajom Jozefovi Grambličkovi a manželke Terézii,
bytom Valaská Belá 43 s tým, že náklady na znalecký posudok znáša kupujúci.
Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
nájom nebytových priestorov medzi Ottom Krenom, bytom Kľačno 323 a Obcou Valaská
Belá v zastúpení Ing. Milošom Cúcikom, starostom obce za cenu ročného nájmu 1175 €
a odporúča starostovi obce uzavrieť zmluvu o nájme nebytových priestorov.
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce uskutočniť výberové konanie na riešenie havarijnej situácie na budove
obecného úradu – výmena okien a dverí.
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce predložiť do 15. 7. 2013 súčasné nájmy bytových a nebytových priestorov
za účelom stanovenia cenníka za prenájom týchto priestorov.

Vo Valaskej Belej dňa 4. júla 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jarmila Kopčanová

a

10

Ing. Viliam Furka

