Zápisnica

z 30. zasadnutia Obecného zastupite stva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo d a 12. augusta 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov pod a prezen nej listiny, ktorá je sú as ou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór
Daniela Cigá ová – zapisovate ka
Neprítomní:
Marek Nem ek, Samuel Topák – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1845 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Vo ba návrhovej komisie
Ur enie overovate ov zápisnice
Ur enie zapisovate a zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Vo ba hlavného kontrolóra obce Valaská Belá.
3. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove OcÚ vo
Valaskej Belej.
4. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove MŠ vo
Valaskej Belej.
5. Návrh rozpo tovej zmeny rozpo tu obce Valaská Belá
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvate ov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 30. zasadnutie Obecného zastupite stva vo Valaskej Belej
otvoril a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle §
12 zákona NR SR . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov. Pod a podpísanej prezen nej listiny starosta obce konštatoval prítomnos
nadpolovi nej vä šiny poslancov obecného zastupite stva, z celkového po tu 9
poslancov obecného zastupite stva bolo prítomných 7 poslancov. Starosta obce
úvodom všetkých privítal a oboznámil ich s programom. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a jednomyse ne program schválili.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 – program bol
schválený.
Vo ba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Anna urmeková
a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Ur enie overovate ov zápisnice – za overovate ov zápisnice starosta obce ur il
Ing. Viliama Furku, Vendelína Pružinca.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Ur enie zapisovate a zápisnice – za zapisovate ku zápisnice starosta obce ur il
Danielu Cigá ovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, – zapisovate ka zápisnice bola schválená.
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne –
správa o kontrole plnenia uznesení bude predložená na septembrovom zasadnutí
obecného zastupite stva.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
. 59/2013.
2. Volebný poriadok pre vo bu hlavného kontrolóra obce– pre ítal starosta obce
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupite stvo :
a) verejným hlasovaním
b) tajným hlasovaním
a) Vo ba verejným hlasovaním
Ak sa poslanci uznesú, že sa vo ba hlavného kontrolóra vykoná verejným
hlasovaním, dá predsedajúci hlasova o kandidátovi. Predsedajúci vyhlási po et
získaných hlasov pre kandidáta. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovi nej vä šiny všetkých poslancov.
b) Vo ba tajným hlasovaním
Ak sa poslanci uznesú, že sa vo ba hlavného kontrolóra vykoná tajným hlasovaním,
zvolia si troj lenná volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh vo by, zis uje výsledky
vo by, spo ítava hlasy.Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky na ktorom je
uvedený kandidát. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje kandidáta za ktorého
hlasuje. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
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Neplatný je hlasovací lístok na ktorom poslanec neozna il zakrúžkovaním kandidáta.
Z tajného hlasovania lenovia volebnej komisie vyhotovia zápisnicu a odovzdjú ju
predsedajúcemu, ten vyhlási výsledky tajnej vo by.Na zvolenie hlavného kontrolóra
je potrebný súhlas nadpolovi nej vä šiny všetkých poslancov.
Poslanci obecného zastupite stva schválili volebný poriadok s vo bou hlavného
kontrolóra verejným hlasovaním.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
. 60/2013.
2. Vo ba hlavného kontrolóra obce – Na funkciu hlavného kontrolóra obce sa
prihlásil Ing. Jozef Krett, Stavbárov 11/5, Prievidza, pod a predsedu komisie
výberového konania - otvárania obálok Ing. Viliama Furku boli doru ené všetky
potrebné doklady uchádza a o túto funkciu. Verejným hlasovaním poslanci zvolili
do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Kretta na dobu šes rokov.
Starostovi obce odporu ili uzatvori pracovnú zmluvu v zmysle § 18 a zákona
NR SR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s novozvoleným
hlavným kontrolórom Obce Valaská Belá Ing. Jozefom Krettom, trvalo bytom
Stavbárov 11/5 Prievidza s nástupom od 1.9. 2013 s pracovným asom 11,25 h
týždenne.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 ( Jarmila Kop anová), nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie . 61/2013.
3. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove OcÚ
- starosta obce pre ítal všetky ponuky, ktoré boli doru ené a zoradil do poradia
pod a výšky ceny.
1. Incon, spol s.r.o., Priemyselná 6, Prievidza – cenová ponuka 22 219,92 Eur
2. Richard Raj an, SNP 511/5, Ilava – cenová ponuka 27 612,62 Eur
3. Alfaplast trade s.r.o., Šumperská 2, Prievidza – cenová ponuka 27 898,89 Eur
4. ANEKO SK, s.r.o. Bernoláková 57, Zlaté Moravce – cenová ponuka 28 983,85
5. Slovaktual s.r.o. Pravenec – cenová ponuka 29 107,68 Eur
Obecné zastupite stvo berie na vedomie poradie uchádza ov o výmenu okien a dverí
na budove OcÚ s tým že poveruje starostu obce preveri zvláš nízku cenu u prvého
uchádza a.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
. 62/2013.
4. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove MŠ
- starosta obce pre ítal došlé ponuky a zoradil do poradia pod a výšky ceny.
1. Incon, spol s.r.o., Priemyselná 6, Prievidza - cenová ponuka 14 467,96 Eur
2. Richard Raj an, SNP 511/5, Ilava – cenová ponuka 16 797,84 Eur
3. Alfaplast trade s.r.o., Šumperská 2, Prievidza – cenová ponuka 17 522,36 Eur
4. ANEKO SK, s.r.o. Bernoláková 57, Zlaté Moravce – cenová ponuka 18 434,41
5. Slovaktual s.r.o. Pravenec – cenová ponuka 18 497,75 Eur
Obecné zastupite stvo berie na vedomie poradie uchádza ov o výmenu okien a dverí
na budove MŠ s tým, že komisia zobrala do úvahy okrem ponúknutej ceny
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uchádza ov aj termín dodávky týchto prác vo vz ahu k za iatku školského roka
v MŠ a záru nú dobu. Obecné zastupite stvo schva uje vybratého ví aza na výmenu
okien a dverí na budove MŠ, ktorým je Richard Raj an, SNP 511/5, Ilava
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
. 63/2013.
5. Návrh rozpo tovej zmeny rozpo tu obce Valaská Belá - pre ítal starosta obce.
Poslanci schválili zmenu rozpo tu rozpo tovým opatrením íslo 12, použitie
prostiedkov rezervného fondu na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu
majetku obce v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona NR SR . 583/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov pod a priloženého návrhu nasledovne:

Príjmy 2013
Program,
Kód
podpro zdroja
gram
46
46

Rozpo tová
položka

454 001
454 001

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpo tu
v€

Úprava
rozpo tu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpo tu
v€

Prevod FP z RF na výmenu okien a dverí OcÚ
Prevod FP z RF - vým ena okien a dverí v MŠ

0
0

27 620
16 798

27 620
16 798

Rozpo tové zmeny spolu:

0

44 418

44 418

Výdavky 2013

ProSuma pred
Kód
Rozpo tová
Oddiel
Popis upravenej položky
gram,
úpravou
položka
zdroja
podpro
rozpo tu
13.
46
01.1.1.6
635 006 Obec - výmena okien a dverí na budove OcÚ
0
8.1
46
09.1.1.1
635 006 MŠ - výmena okien a dverí v MŠ
0

Rozpo tové zmeny spolu:

Úprava
rozpo tu:

0

27 620
16 798
44 418

Suma
po úprave
rozpo tu

27 620
16 798
44 418

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie . 64/2013.

8. Diskusia:
Poslanky a Ing. Katarína Mazániková sa informovala o možnosti adresovania
ažnosti na majite ov podniku Brooklyn, nako ko okolie podniku býva neupravené
s množstvom odpadu.
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia pre ítala
prijaté uznesenia a starosta obce po akovaním za ú as rokovanie obecného
zastupite stva ukon il.
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UZNESENIA
z 30. zasadnutia Obecného zastupite stva
obce Valaská Belá zo d a 12. augusta 2013
(59/2013 – 64/2013)

Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej na svojom 30. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Vo ba hlavného kontrolóra obce Valaská Belá.
3. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove OcÚ
vo Valaskej Belej.
4. Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove MŠ
vo Valaskej Belej.
5. Návrh rozpo tovej zmeny rozpo tu obce Valaská Belá
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvate ov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.

k bodu . 1.: Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede
na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané
písomne.
Uznesenie . 59/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu podanú starostom obce o správe a kontrole plnenia uznesení, ktorá bude
predložená na septembrovom zasadnutí obecného zastupite stva.
k bodu . 2.: Volebný poriadok pre vo bu hlavného kontrolóra

schva uje

Uznesenie . 60/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
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volebný poriadok pre vo bu hlavného kontrolóra obce s vo bou hlavného
kontrolóra verejným hlasovaním.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0
k bodu . 2.: Vo ba hlavného kontrolóra obce
Uznesenie . 61/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
schva uje
na funkciu hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Kretta, Stavbárov 11/5, Prievidza na
dobu šes rokov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 ( Jarmila Kop anová), nehlasoval 0.
Uznesenie . 61/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
odporú a
starostovi obce uzatvori pracovnú zmluvu v zmysle § 18 a zákona NR SR .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s novozvoleným hlavným
kontrolórom Obce Valaská Belá Ing. Jozefom Krettom, trvalo bytom Stavbárov 11/5
Prievidza s nástupom od 1.9. 2013 s pracovným asom 11,25 h týždenne.
k bodu . 3.: Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove
OcÚ
Uznesenie . 62/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
poradie uchádza ov o výmenu okien a dverí na budove OcÚ
1. Incon, spol s.r.o., Priemyselná 6, Prievidza – cenová ponuka 22 219,92 Eur
2. Richard Raj an, SNP 511/5, Ilava – cenová ponuka 27 612,62 Eur
3. Alfaplast trade s.r.o., Šumperská 2, Prievidza – cenová ponuka 27 898,89 Eur
4. ANEKO SK, s.r.o. Bernoláková 57, Zlaté Moravce – cenová ponuka 28 983,85
5. Slovaktual s.r.o. Pravenec – cenová ponuka 29 107,68 Eur
Uznesenie . 62/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
odporú a
starostovi obce preveri zvláš
s.r.o.Priemyselná 6, Prievidza

nízku cenu u prvého uchádza a – Incon, spol.
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k bodu . 4.: Vyhodnotenie cenových ponúk na výmenu okien a dverí na budove
MŠ
Uznesenie . 63/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
poradie uchádza ov o výmenu okien a dverí na budove MŠ s tým, že komisia zobrala
do úvahy okrem ponúknutej ceny uchádza ov aj termín dodávky týchto prác vo
vz ahu k za iatku školského roka v MŠ a záru nú dobu.
1.
2.
3.
4.
5.

Incon, spol s.r.o., Priemyselná 6, Prievidza - cenová ponuka 14 467,96 Eur
Richard Raj an, SNP 511/5, Ilava – cenová ponuka 16 797,84 Eur
Alfaplast trade s.r.o., Šumperská 2, Prievidza – cenová ponuka 17 522,36 Eur
ANEKO SK, s.r.o. Bernoláková 57, Zlaté Moravce – cenová ponuka 18 434,41
Slovaktual s.r.o. Pravenec – cenová ponuka 18 497,75 Eur
Uznesenie . 63/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej

schva uje
vybratého ví aza na výmenu okien a dverí na budove MŠ ktorým je Richard Raj an,
SNP 511/5, Ilava
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0
k bodu . 5.: Návrh rozpo tovej zmeny rozpo tu obce Valaská Belá
Uznesenie . 64/2013
Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej
schva uje
zmenu rozpo tu rozpo tovým opatrením íslo
12,
použitie prostriedkov
rezervného fondu na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku obce
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov pod a priloženého návrhu nasledovne:

Príjmy 2013
Program,
Kód
podpro zdroja
gram
46
46

Rozpo tová
položka

454 001
454 001

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpo tu
v€

Úprava
rozpo tu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpo tu
v€

Prevod FP z RF na výmenu okien a dverí OcÚ
Prevod FP z RF - vým ena okien a dverí v MŠ

0
0

27 620
16 798

27 620
16 798

Rozpo tové zmeny spolu:

0

44 418

44 418

Výdavky 2013

ProSuma pred
Kód
Rozpo tová
Oddiel
Popis upravenej
položky
gram,
úpravou
7
položka
zdroja
podpro
rozpo tu
13.
46
01.1.1.6
635 006 Obec - výmena okien a dverí na budove OcÚ
0
8.1
46
09.1.1.1
635 006 MŠ - výmena okien a dverí v MŠ
0

Rozpo tové zmeny spolu:

0

Úprava
rozpo tu:
27 620
16 798
44 418

Suma
po úprave
rozpo tu

27 620
16 798

44 418

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0

Vo Valaskej Belej d a 12.8. 2013
Zapísala: Daniela Cigá ová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Viliam Furka
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a

Vendelín Pružinec

