Zápisnica

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 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– 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. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o vymedzení miesta na vylepovanie plagátov
počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 o zmenu účelu dotácie na originálne
kompetencie na správu školských budov.
5. Žiadosť o pridelenie priestorov pre činnosť SZZP a Kresťanskej mládeže.
6. Žiadosť Ľubomíra Bielika, Valaská Belá 749 o odpredaj pozemku parcely
č. 6680/46.
7. Protest prokurátora proti čl. II. ods. 1, ods. 2, článku III. ods. 1 a článku IV.
VZN Obce Valaská Belá č. 1/2013 o podmienkach držania psov.
8. Žiadosť obyvateľov lazu u Kochanov o rekonštrukciu asfaltovej príjazdovej
cesty, ktorá bola zničená povodňou dňa 24. 06. 2013.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.

11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 32. 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: Miroslav Podskoč
a Jarmila Kopčanová.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Vendelína Pružinca 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.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 70/2013.
Uznesením č. 50/2013 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odporučilo starostovi obce
a stavebnej komisii vypracovať plán opráv miestnych komunikácií s určením priorít do
septembrového zasadnutia OZ. Úloha je splnená.
Uznesením č. 55/2013 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odložilo žiadosť Alojza
Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o dodanie betónových válovcov
do septembrového zasadnutia a odporučilo preveriť danú žiadosť stavebnou komisiou.
Žiadosť preveril starosta obce spolu s komisiou výstavby, ÚP a životného prostredia.
O skutočnom stave informoval poslanec Viktor Kotian. Úloha bola splnená. Poslanci
hlasovali o zamietnutí žiadosti.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 71/2013.
2. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá – návrh VZN bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Poslanci VZN schválili
bez pripomienok.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 72/2013.
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3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o vymedzení miesta na vylepovanie plagátov
počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie. Poslanci nemali pripomienky
k VZN a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 73/2013.
O 16,50 sa dostavila na rokovanie poslankyňa Ing. Katarína Mazániková.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 o zmenu účelu dotácie na originálne
kompetencie na správu školských budov – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti sa
vyjadril hlavný kontrolór a taktiež riaditeľka základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej
Mgr. Jana Cvičelová. Poslanci schválili zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na
správu školských budov a to na dofinancovanie splátok multifunkčného ihriska.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 74/2013.
5. Žiadosť o pridelenie priestorov pre činnosť SZZP a Kresťanskej mládeže –
žiadosť prečítal starosta obce. Po dlhšej rozprave poslanci pridelenie priestorov schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 (Viktor Kotian), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 75/2013.
6. Žiadosť Ľubomíra Bielika, Valaská Belá 749 o odpredaj pozemku parcela
č. 6680/46 – žiadosť prečítal starosta obce. Žiadateľ doložil geometrický plán na
zameranie pozemku parc. č. 6680/46. Poslanci schválili zámer odpredať majetok obce –
pozemok parcela číslo 6680/46 – orná pôda 25 m2 podľa GP č. 2/2003 v k. ú. Valaská
Belá Ľubomírovi Bielikovi, Valaská Belá 749 a to za cenu 2,50 €/m 2 v zmysle Zákona
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) odstavec 8 písm. e) a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa o zbytkovú časť
pozemku, ktorú nie je možné zo strany obce využívať.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 76/2013.
7. Protest prokurátora proti čl. II. ods. 1, ods. 2, článku III. ods. 1 a článku IV.
VZN Obce Valaská Belá č. 1/2013 o podmienkach držania psov - poslanci schválili
vyhradený priestor pre voľný pohyb psov a odporučili starostovi obce dať vypracovať
dodatok VZN o podmienkach držania psov, v ktorom budú zapracované pripomienky
prokurátora.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 77/2013.
8. Žiadosť obyvateľov lazu u Kochanov o rekonštrukciu asfaltovej príjazdovej
cesty, ktorá bola zničená povodňou dňa 24. 06. 2013 – žiadosť prečítal starosta obce.
Navrhol rekonštrukciu príjazdovej cesty odložiť z dôvodu, že obec požiadala o fin.
prostriedky zo štátneho rozpočtu na odstránenie následkov, spôsobených povodňou.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 78/2013.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí bol prítomný Ing. Vladimír Mazán. Informoval sa, či sa bude budovať
miestna komunikácia pri jeho rodinnom dome. Starosta obce predložil cenové návrhy na
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Poslanci schválili harmonogram opráv miestnych
komunikácií, ktorý je prílohou originálu zápisnice s tým, že ak prvá v poradí presiahne
vysúťaženú sumu 20 000 € s DPH vykoná sa oprava ďalších vysúťažených v poradí
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maximálne do výšky 20 000 € s DPH.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 79/2013.
Ďalej pán Ing. Mazán reprodukoval sťažnosť viacerých občanov na voľný pohyb divej
zvery, ktorú chová zrejme pán Pavol Guláš a táto ohrozuje okolitých obyvateľov.
Ďalej požiadal o preloženie lampy verejného osvetlenia na elektrický stĺp.
10. Rôzne:
- Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu – žiadosť prečítal
starosta obce. Poslanci schválili predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove
Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pánovi Jozefovi Murgašovi, bytom Valaská Belá
č. 465 do 31. 3. 2014 za cenu 10 € mesačne.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 80/2013.
- Helena Hudáčeková, rod. Golejová, Val. Belá 1072 – žiadosť o ukončenie
nájomnej zmluvy k 21. 8. 2013 – prečítal starosta obce. Poslanci schválili ukončenie
nájomnej zmluvy dohodou k 31. 8. 2013.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 81/2013.
- Antónia Bryndzová, Valaská Belá 1125 – žiadosť o prenájom nebytových
a bytových priestorov na zdravotnom stredisku - prečítal starosta obce. Poslanci schválili
prenájom nebytových a bytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej
Belej pani Antónii Bryndzovej, Valaská Belá 1125 za nájom 80 € mesačne od 1. 11. 2013
do 30. 4. 2014.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 82/2013.
- Ponuky na realizáciu úpravy verejného priestranstva „Cintorín Valaská Belá“ –
informoval starosta obce. poslanci schválili zámer investičnej akcie – kapitalový výdavok –
Verejné priestranstvo – Cintorín Valaská Belá (parkovisko, cesta, oporný múr) vrátane
projektu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 83/2013.
- Informácia starostu obce o výberovom konaní na výmenu okien na budove
OcÚ vo Valaskej Belej – informoval starosta obce.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 84/2013.
11. Diskusia:
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania

12. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
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UZNESENIA

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. septembra 2013
(70/2013 – 84/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 32. 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 VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2012
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o vymedzení miesta na vylepovanie plagátov
počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 o zmenu účelu dotácie na originálne
kompetencie na správu školských budov.
5. Žiadosť o pridelenie priestorov pre činnosť SZZP a Kresťanskej mládeže.
6. Žiadosť Ľubomíra Bielika o odpredaj pozemku parcely č. 6680/46.
7. Protest prokurátora proti čl. II. ods. 1, ods. 2, článku III. ods. 1 a článku IV.
VZN Obce Valaská Belá č. 1/2013 o podmienkach držania psov.
8. Žiadosť obyvateľov lazu u Kochanov o rekonštrukciu asfaltovej príjazdovej
cesty, ktorá bola zničená povodňou dňa 24. 06. 2013.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. 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. 70/2013
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. 71/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
zakúpenie betónových žľabov na reguláciu potoka v časti obce Valaská Belá - Gápel,
pri chate pána Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35 Žilina.
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k bodu č. 2.: Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 72/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Valaská Belá.
k bodu č. 3.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o vymedzení miesta na vylepovanie
plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.
Uznesenie č. 73/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o vymedzení miesta na vylepovanie plagátov počas volebnej
kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.
k bodu č. 3.: Žiadosť ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 o zmenu účelu dotácie na
originálne kompetencie na správu školských budov.
Uznesenie č. 74/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu účelu dotácie na OK na správu školských budov ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242
a to: 3156,88 € na dofinancovanie splátky multifunkčného ihriska za obdobie 9. - 12. 2013.
k bodu č. 5.: Žiadosť o pridelenie priestorov pre činnosť SZZP vo Valaskej Belej
a Kresťanskej mládeže.
Uznesenie č. 75/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
pridelenie priestorov pre činnosť SZZP vo Valaskej Belej a to priestory v budove OcÚ
(bývala predajňa rozličného tovaru) a ostatným neziskovým organizáciám a občianskym
združeniam, pôsobiacim v obci Valaská Belá, na základe harmonogramu, vypracovaného
medzi obcou a organizáciami.
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k bodu č. 6.: Žiadosť Ľubomíra Bielika o odpredaj pozemku parcely č. 6680/46.
Uznesenie č. 76/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Ľubomírovi Bielikovi, Valaská Belá 749 a
to pozemok parcela číslo 6680/46 – orná pôda 25 m2 podľa GP č.2/2003 v k. ú. Valaská
Belá za cenu 2,50 €/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: jedná sa o zbytkovú časť pozemku, ktorú nie je možné zo strany obce
využívať.
k bodu č. 7.: Protest prokurátora proti čl. II. ods. 1, ods. 2, článku III. ods. 1
a článku IV. VZN Obce Valaská Belá č. 1/2013 o podmienkach držania psov.
Uznesenie č. 77/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) berie na vedomie

protest prokurátora proti čl. II. ods. 1, ods. 2, článku III ods. 1 a článku IV. VZN Obce
Valaská Belá č. 1/2013 o podmienkach držania psov.

B) odporúča

starostovi obce dať vypracovať dodatok VZN o podmienkach držania psov, kde budú
zapracované pripomienky prokurátora.
k bodu č. 8.: Žiadosť obyvateľov lazu u Kochanov o rekonštrukciu asfaltovej
príjazdovej cesty, ktorá bola zničená povodňou dňa 24. 06. 2013.
Uznesenie č. 78/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
odkladá žiadosť obyvateľov lazu u Kochanov o rekonštrukciu asfaltovej príjazdovej cesty,
zničenej povodňou dňa 24. 6. 2013 z dôvodu požiadania starostom obce o finančné
prostriedky na odstránenie povodňových škôd zo štátneho rozpočtu na základe vyhlásenia
II. stupňa povodňovej aktivity.
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k bodu č. 9.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 79/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poradie opráv miestnych komunikácií na základe schválenia harmonogramu, ktorý tvorí
prílohu zápisnice s tým, že ak prvá v poradí presiahne vysúťaženú sumu 20 000 € s DPH,
vykoná sa oprava ďaľších vysúťažených v poradí, maximálne do výšky 20 000 € s DPH.
k bodu č. 10.: Rôzne.
Uznesenie č. 80/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bodove Zdravotného strediska vo Valaskej
Belej pánovi Jozefovi Murgašovi, bytom Valaská Belá 465 do 31. 3. 2014 za cenu 10 €
mesačne.
Uznesenie č. 81/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
ukončenie nájmu pani Helene Hudáčekovej, rod. Golejovej, bytom Valaská Belá 1072
dohodou k 31. 8. 2003.
Uznesenie č. 82/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom bytových a nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej
Belej pani Antónii Bryndzovej, bytom Valaská Belá 1125 za nájom 80 € mesačne
od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014.
Uznesenie č. 83/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer investičnej akcie - kapitálový výdavok – Verejné priestranstvo – Cintorín Valaská
Belá (parkovisko, cesta, oporný múr) vrátane projektu.
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Uznesenie č. 84/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce o výberovom konaní na výmenu okien na budove OcÚ
vo Valaskej Belej.

Vo Valaskej Belej dňa 30. septembra 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a

9

Viktor Kotian

