Zápisnica

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 25. júla 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 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, Jarmila Kopčanová a Viktor Kotian – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 h.
***

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

4.
5.
6.

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,
trvalo bytom Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
Žiadosť Jozefa Grambličku a manželky Terézie Grambličkovej, rod.
Slugeňovej, trvalo bytom Valaská Belá 43 o odpredaj majetku 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 a nádvoria o výmere 36 m2 v k. ú.
Valaská Belá.
Žiadosť Mareka Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu
pre výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/5 k. ú. Valaská Belá.
Žiadosť Juraja Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu pre
výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/6 k. ú. Valaská Belá.
Žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o dodanie betónových
válovcov.

7.

Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov
samosprávy obce Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch.
8. Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 29. 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. Program rokovania pripomienkoval poslanec Miroslav
Podskoč, navrhol prerokovať bod 9. Rokovania (Názory a pripomienky prítomných
obyvateľov obce) ako bod 2. rokovania. Poslanci nemali žiadne iné pripomienky a
jednomyseľne program po úpravách 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 Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Miroslava Podskoča a Samuela Topáka.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta 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. 30/2013 zo dňa 27. 6. 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 je splnená.
Uznesením č. 48/2013 zo dňa 27.6.2012 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce
predložiť do 15. 7. 2013 súčasné nájmy bytových a nebytových priestorov za účelom
stanovenia cenníka za prenájom týchto priestorov. Prehľad nájmov bol zaslaný emailom
všetkým poslancom v stanovenom termíne. Úloha je splnená.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 49/2013.
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2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí bol prítomný obyvateľ obce Ing. Vladimír Mazán. Informoval sa v akom
štádiu sú opravy miestnych komunikácií. Či už boli vybrané komunikácie, ktoré sa budú
tento rok opravovať. Poslanci odporučili starostovi obce pripraviť plán opráv miestnych
komunikácií. Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 50/2013.
3. Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej, rod. Mokrišovej,
Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461 – poslanci na minulom zasadnutí
schválili zámer obce odpredať majetok obce - pozemok parcela číslo 1461 a to priamym
predajom minimálne za cenu podľa znaleckého posudku č. 45/2013. Poslanci schválili
odpredaj horeuvedenej parcely Jaroslavovi Podskočovi a menželke Žanete Podskočovej,
rod. Mokrišovej, bytom Valaská Belá 648.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 51/2013.
4. Žiadosť Jozefa Grambličku a manželky Terézie Grambličkovej, rod.
Slugeňovej, trvalo bytom Valaská Belá 43 o odpredaj majetku 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 a nádvoria o výmere 36 m2 v k. ú. Valaská
Belá – poslanci schválili odpreaj 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.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 52/2013.
5. Žiadosť Mareka Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu
pre výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/5 k. ú. Valaská Belá –
prečítal starosta obce. Poslanci zmenu územného plánu jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 53/2013.
6. Žiadosť Juraja Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu pre
výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/6 k. ú. Valaská Belá - prečítal
starosta obce. Poslanci zmenu územného plánu jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 54/2013.
7. Žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina – žiadosť prečítal starosta
obce. Poslanci žiadosť odložili do septembrového zasadnutia OZ s tým, že ju preverí
stavebná komisia.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 55/2013.
8. Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov
samosprávy obce Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch – návrh bol
3

zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci Dodatok jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 56/2013.
9. Čerpanie rozpočtu obce Valaská Belá – správu o čerpaní rozpočtu obce predložil
starosta obce. Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 57/2013.
10. Rôzne:
– Návrh na zmenu rozpočtu obce Valaská Belá – poslanci schválili zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením číslo 10 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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:

Príjmy 2013
ProKód
gram,
podpro zdroja
gram

Rozpočtová
položka

41
41

133 013
292 012

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Daň za vývoz KO a DSO FO
Príjmy z dobropisov

55 460
0

-5 111
1 212

50 349
1 212

Rozpočtové zmeny spolu:

x

-3 899

51 561

Výdavky 2013
ProKód
gram,
Rozpočtová
Oddiel
položka
podpro zdroja
gram
3.4

41

08.3.0

633 003

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€
200

Miestny rozhlas - rozlasová ústredňa

Rozpočtové zmeny spolu:

x
Rozpočet
pred
úpravou
v€

Rozpočet

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:

902 789,00

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:

1 200

1 400

1 200

1 200

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Rozpočet
po zmene
v€

-3 899,00 898 890,00
0,00

370,00

42 400,00

0,00

42 400,00

945 559,00

-3 899,00 941 660,00

935 208,00

1 200,00 936 408,00

5 070,00

0,00

5 070,00

182,00

0,00

182,00

5 099,00
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Suma
po úprave
rozpočtu
v€

370,00

940 460,00

Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

1 200,00 941 660,00
-2 699,00

0,00

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 58/2013.
11. Diskusia:
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala o priestoroch v budove
obecného úradu
· 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 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 25. júla 2013
(49/2013 – 58/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 29. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
3. Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej, rod. Mokrišovej,
trvalo bytom Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
4. Žiadosť Jozefa Grambličku a manželky Terézie Grambličkovej, rod.
Slugeňovej, trvalo bytom Valaská Belá 43 o odpredaj majetku 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 a nádvoria o výmere 36 m2 v k. ú. Valaská
Belá.
5. Žiadosť Mareka Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu
pre výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/5 k. ú. Valaská Belá.
6. Žiadosť Juraja Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu pre
výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/6 k. ú. Valaská Belá.
7. Žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o dodanie betónových
válovcov.
8. Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov
samosprávy obce Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch.
9. Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
10. 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. 49/2013
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.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

odporúča
starostovi obce a stavebnej komisii vypracovať plán opráv miestnych komunikácií
s určením priorít do septembrového zasadnutia OZ.
k bodu č. 3.: Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej,
rod. Mokrišovej, Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
Uznesenie č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0
k bodu č. 4.: Žiadosť Jozefa Grambličku a manželky Terézie Grambličkovej,
rod. Slugeňovej, trvalo bytom Valaská Belá 43 o odpredaj majetku 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 a nádvoria o výmere 36 m2 v k. ú. Valaská
Belá.
Uznesenie č. 52/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce Valaská Belá – 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 a nádvoria
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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.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0
k bodu č. 5.: Žiadosť Mareka Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného
plánu pre výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/5 k. ú. Valaská Belá.
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu Marekovi Mihálkovi, bytom Valaská Belá 107 pre výstavbu
rodinného domu na parcele č. 9177/5 v k. ú. Valaská Belá.
k bodu č. 6.: Žiadosť Juraja Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného
plánu pre výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/6 k. ú. Valaská Belá.
Uznesenie č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu Jurajovi Mihálkovi, bytom Valaská Belá 107 pre výstavbu
rodinného domu na parcele č. 9177/6 v k. ú. Valaská Belá.
k bodu č. 7.: Žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o dodanie
betónových válovcov.
Uznesenie č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o dodanie betónových válovcov do
septembrového zasadnutia a odporúča preveriť danú žiadosť stavebnou komisiou.
k bodu č. 8.: Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ, volených
zástupcov samosprávy obce Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch.
Uznesenie č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov samosprávy obce
Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch.
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k bodu č. 9.: Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
Uznesenie č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
k bodu č. 10.: Rôzne.
Uznesenie č. 58/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 10 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a)
a b) 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:
Príjmy 2013
ProKód
gram,
podpro zdroja
gram

Rozpočtová
položka

41
41

133 013
292 012

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Daň za vývoz KO a DSO FO
Príjmy z dobropisov

55 460
0

-5 111
1 212

50 349
1 212

Rozpočtové zmeny spolu:

x

-3 899

51 561

Výdavky 2013
ProKód
gram,
Rozpočtová
Oddiel
položka
podpro zdroja
gram
3.4

41

08.3.0

633 003

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€
200

Miestny rozhlas - rozlasová ústredňa

Rozpočtové zmeny spolu:

Rozpočet
pred
úpravou
v€

Rozpočet

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:

902 789,00

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

x

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

1 200

1 400

1 200

1 200

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Rozpočet
po zmene
v€

-3 899,00 898 890,00

370,00

0,00

370,00

42 400,00

0,00

42 400,00

945 559,00

-3 899,00 941 660,00

935 208,00

1 200,00 936 408,00

5 070,00

0,00

5 070,00

182,00

0,00

182,00

940 460,00

8

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

5 099,00

1 200,00 941 660,00
-2 699,00

0,00

Vo Valaskej Belej dňa 31. júla 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Podskoč

a
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Samuel Topák

