Zápisnica

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 28. augusta 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:
Ing. Viliam Furka, Marek Nemček, Jarmila Kopčanová – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1800 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.
Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 31. 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. Poslanci nemali žiadne pripomienky k programu rokovania
a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Samuel Topák
a Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Annu Ďurmekovú a Viktora Kotiana.
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.
Úlohy majú termín plnenia do septembrového zasadnutia. Predbežne o niektorých úlohách
ústne informoval starosta obce.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 65/2013.
O 17,00 h. sa na rokovanie OZ dostavila poslankyňa Ing. Katarína Mazániková.
2. Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom. Poslanci nemali pripomienky k vyradeniu majetku,
jednomyseľne vyradenie schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 66/2013.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí bola prítomná pani riaditeľka ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej Mgr. Jana Cvičelová.
Informovala poslancov o príprave na škoský rok 2013/2014.
4. Rôzne:
– Zrušenie uznesení č. 53/2013 a 54/2013 z dôvodu chybného označenia parciel
v uzneseniach.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 67/2013.
– Žiadosť Juraja 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 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 68/2013.
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– Žiadosť Mareka 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 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 69/2013.
5.
·

Diskusia:
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 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 28. augusta 2013
(65/2013 – 69/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 31. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
4. Rôzne.

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. 65/2013
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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k bodu č. 2.: Návrh na vyradenie majetku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej
Uznesenie č. 66/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku Základnej školy s MŠ Valaská Belá 242 podľa priloženého zoznamu
položiek z AVT kabinetu a základných prostriedkov.
k bodu č. 5.: Rôzne
Uznesenie č. 67/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 53/2013 a uznesenie č. 54/2013 z dôvodu chybného označenia parciel
v oboch uzneseniach.
Uznesenie č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu Jurajovi Mihálkovi, bytom Valaská Belá 107 pre výstavbu
rodinného domu na parcele č. 9177/5 v k. ú. Valaská Belá.
Uznesenie č. 69/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu Marekovi Mihálkovi, bytom Valaská Belá 107 pre výstavbu
rodinného domu na parcele č. 9177/6 v k. ú. Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 3. septembra 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Anna Ďurmeková
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Viktor Kotian

