Zápisnica

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2013
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 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, Viktor Kotian – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1830 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Júlie Korenačkovej, Valaská Belá 693 o rozšírenie siete miestneho
rozhlasu.
Žiadosť Pavla Jurenku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu
obce Valaská Belá.
Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242
o finančný príspevok.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2013.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 33. 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, ktorý doplnil o bod 1. Doplnenie poslanca obecného
zastupiteľstva, vzhľadom k tomu, že v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v platnom znení zanikol mandát poslancovi Marekovi Nemčekovi.
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: Anna Ďurmeková
a Samuel Topák.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Miroslava Podskoča a Jarmilu Kopčanovú.
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. Doplnenie poslanca obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej – starosta obce
oboznámil prítomných o zániku mandátu poslanca Mareka Nemčeka v zmysle § 25 ods. 2
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v platnom znení. V súlade s § 51, ods.1
a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí nastúpil náhradník za poslanca
OZ vo Valaskej Belej na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Valaská
Belá, konaných dňa 27. 11. 2010 pani Anna Matlová.
Návrh na uznesenie prečítala Anna Ďurmeková. Poslanci jednomyseľne prijali uznesenie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 85/2013.
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva prečítala poslankyňa Anna Ďurmeková. Pani Anna
Matlová zložila sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
skonštatovalo, že Anna Matlová zložila predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej v súlade s § 25 ods. ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 86/2013.
2. 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 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 87/2013.
Uznesením č. 77/2013 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odporučilo starostovi obce
vypracovať dodatok VZN o podmienkach držania psov, kde budú zapracované
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pripomienky prokurátora. VZN bolo vypracované a predložené, poslanci VZN
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 88/2013.
Uznesením č. 76/2013 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo 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.
Zámer bol odložený do budúceho zasadnutia OZ, pretože z technických dôvodov nebol
zámer zverejnený na webovej stránke obce. Úloha trvá.
3. Žiadosť Júlie Korenačkovej, Valaská Belá 693 o rozšírenie siete miestneho
rozhlasu – poslanci schválili rozšírenie rozhlasu v novo zastavanej časti obce.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 89/2013.
4. Žiadosť Pavla Jurenku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu
obce Valaská Belá – žiadosť prečítal starosta obce. K svojej žiadosti sa vyjadril aj žiadateľ
Pavol Jurenka. Poslanci žiadosť odložili do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 90/2013.
O 17,20 h. sa dostavila na rokovanie poslankyňa Ing. Katarína Mazániková.
5. Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242
o finančný príspevok – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci odporučili finančnej
komisii žiadosť zapracovať do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá pre rok 2014.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 91/2013.
6. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2013 – plnenie rozpočtu obce
bolo zaslané všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci ho bez
pripomienok vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 92/2013.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí bol prítomný žiadateľ o zmenu územného plánu obce Pavol Jurenka. Vyjadril
sa k svojej žiadosti.
8.

Rôzne:

- Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 – údaje potrebné na
financovanie šk. zariadení za 3. štvrťrok 2013 – informoval starosta obce. Poslanci vzali
správu na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 93/2013.
- Doplnenie uznesenia č. 52/2013 zo dňa 25. 7. 2013 – starosta obce prečítal
rozhodnutie Správy katastra Prievidza o prerušení vkladu KZ, uzavretej medzi obcou
3

Valaská Belá a Jozefom Grambličkom a manž. Teréziou, bytom Valaská Belá 43. Poslanci
doplnili uznesenie č. 52/2013 zo dňa 25. 7. 2013 a to cena za 1 m2 je 2,14 €.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 94/2013.
- SVS, a. s. Banská Bystrica – oznámenie o plánovanej realizácii kanalizácie v obci
Valaská Belá - poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 95/2013.
9. Diskusia:
· Poslanec Miroslav Podskoč sa informoval k poplatku za ZRPŠ
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala prečo je obecný kontajner
umiestnený v Liešťanoch
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania

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

UZNESENIA

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 24. októbra 2013
(85/2013 – 95/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 33. zasadnutí prerokovalo:
1. Doplnenie poslanca obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej
2. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
3. Žiadosť Júlie Korenačkovej, Valaská Belá 693 o rozšírenie siete miestneho
rozhlasu.
4. Žiadosť Pavla Jurenku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného plánu
obce Valaská Belá.
5. Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242
o finančný príspevok.
6. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2013.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
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k bodu č. 1.: Doplnenie poslanca obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 85/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A.
berie na vedomie
oznámenie starostu obce, že poslancovi OZ Marekovi Nemčekovi Valaská Belá č. 334
zanikol z dôvodu, že sa počas jedného roka nezúčastnil ani raz na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, mandát poslanca OZ vo Valaskej Belej dňom 26. 9. 2013 v zmysle § 25
ods.2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
B.
k o n š t a t u j e,
že zánikom mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mareka Nemčeka sa uprázdnil
mandát poslanca OZ vo Valaskej Belej v zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o
voľbách do samosprávy obcí.
C.
vyhlasuje
v súlade s § 51, ods.1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí
nastúpenie náhradníka Anny Matlovej za poslanca OZ vo Valaskej Belej na základe
výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Valaská Belá, konaných dňa 27. 11. 2010.
Uznesenie č. 86/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
k o n š t a t u je,
že Anna Matlová, Valaská Belá č. 242 zložila v súlade § 25 ods. ods. 1 písm. a) zákona
č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva vo
Valaskej Belej.
k bodu č. 2.: Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na
dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Uznesenie č. 87/2013
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. 88/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o niektorých podmienkach držania psov.
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k bodu č. 3.: Žiadosť Júlie Korenačkovej, Valaská Belá 693 o rozšírenie siete
miestneho rozhlasu.
Uznesenie č. 89/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
rozšírenie siete miestneho rozhlasu v novo zastavanej časti obce pri RD č. 649 a č. 693
s termínom realizácie do 30. 11. 2013.
k bodu č. 4.: Žiadosť Pavla Jurenku, Valaská Belá 12 o schválenie zmeny územného
plánu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
do budúceho zasadnutia OZ zmenu územného plánu obce Valaská Belá Pavlovi Jurenkovi,
bytom Valaská Belá 12 pre výstavbu rodinného domu na parcele CKN č. 12842/1 a
12842/2 v k. ú. Valaská Belá.
k bodu č. 5.: Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej
242 o finančný príspevok.
Uznesenie č. 91/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať tento príspevok do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na
rok 2014.
k bodu č. 6.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2013.
Uznesenie č. 92/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013.
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k bodu č. 8.: Rôzne.
Uznesenie č. 93/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu riaditeľky ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o údajoch potrebných na financovanie
školských zariadení za ¾ rok.
Uznesenie č. 94/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 52/2013 zo dňa 25. 7. 2013 a to cena za 1 m2 je 2,14 Eur.
Uznesenie č. 95/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
oznámenie SVS, a. s. Banská Bystrica o príprave plánovanej výstavby kanalizácie
odpadových vôd v obci Valaská Belá do 31. 12. 2015.

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

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Podskoč

a
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Jarmila Kopčanová

