Zápisnica

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. novembra 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. Katarína Mazániková a Miroslav Podskoč – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1800 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2012/2013.
3. Plán práce ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 na školský rok 2013/2014.
4. Žiadosť o zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu školských
budov pre MŠ.
5. Žiadosť Miroslava Slíža, Valaská Belá - Gápel 27 o súhlasné stanovisko
s umiestnením líniovej stavby k ČOV na pozemky par. č. 18 872/1 a par. č. 18 842/1.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 34. 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 7 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 7, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jarmila Kopčanová
a Anna Matlová
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Viliama Furku a Samuela Topáka.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 7, 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 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 96/2013.
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.
Schválenie opredaja bolo odložené na minulom zasadnutí OZ, pretože z technických
dôvodov nebol zámer zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci hlasovali o odpredaji
horeuvedeného pozemku.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 97/2013.
Uznesením č. 90/2013 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odložilo zmenu územného
plánu obce Valaská Belá Pavlovi Jurenkovi, bytom Valaská Belá 12 pre výstavbu rodinného
domu na parcele CKN č. 12 842/1 a 12 842/2 v k. ú. Valaská Belá. Poslanci schválili
zmenu územného plánu s tým, že bude zapísané vecné bremeno v katastri nehnuteľností
na základe geometrického plánu č. 76/2013.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 98/2013.
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2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2012/2013 – bola doručená spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ, poslanci správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2012/2013 jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 99/2013.
3. Plán práce ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 na školský rok 2013/2014 – bol zaslaný
všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci plán práce
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 100/2013.
4. Žiadosť o zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu školských
budov pre MŠ – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti sa vyjadrila aj vedúca ŠJ pri ZŠ
s MŠ vo Valaskej Belej. Zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu
školských budov pre MŠ vo výške 1 100 EUR na nákup zariadenia (podľa priloženého
zoznamu) pre školskú jedáleň MŠ poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 101/2013.
5. Žiadosť Miroslava Slíža, Valaská Belá - Gápel 27 o súhlasné stanovisko
s umiestnením líniovej stavby k ČOV na pozemky par. č. 18 872/1 a par. č. 18 842/1
– žiadosť prečítal starosta obce. Uviedol, že uvedené pozemky nie sú vo vlastníctve obce
Valaská Belá, sú v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Z uvedeného
dôvodu poslanci žiadosť o súhlasné stanovisko s umiestnením líniovej stavby k ČOV
zamietli.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 102/2013.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí boli prítomní 2 občania, vyjadrili sa k horeuvedným žiadostiam.
7.

Rôzne:

- Informácia starostu obce o príprave výstavby kanalizácie. Poslanci vzali správu na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 103/2013.
8. Diskusia:
· Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informoval o probléme opráv miestnych
komunikácií, ktoré boli zničené pri ťažbe dreva. Starosta obce informoval o stretnutí
chatárov z lazov Nemčekovci a Púčkovci s obcou Valaská Belá a so zástupcami urbárskeho
spoločenstva a súkromnými vlastníkmi lesov. Dohodli sa o prevedení prác na zničených
miestnych komunikáciách. Ďalej sa informovala, či je možné vylepšiť miestnosť
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v priestoroch zdravotného strediska a taktiež sa informovla o priestoroch na prízemí
v budove obecného úradu.
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala prečo je obecný kontajner
umiestnený v Liešťanoch.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
9. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 21. novembra 2013
(96/2013 – 103/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 34. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2012/2013.
3. Plán práce ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 na školský rok 2013/2014.
4. Žiadosť o zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu školských
budov pre MŠ.
5. Žiadosť Miroslava Slíža, Valaská Belá - Gápel 27 o súhlasné stanovisko
s umiestnením líniovej stavby k ČOV na pozemky par. č. 18 872/1 a par. č. 18 842/1.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. 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. 96/2013
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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Uznesenie č. 97/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce Valaská Belá 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.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0.
Uznesenie č. 98/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu Pavlovi Jurenkovi, bytom Valaská Belá 12 pre výstavbu rodinného
domu na parcele CKN č. 12 842/1 a 12 842/2 v k. ú. Valaská Belá s tým, že bude zapísané
vecné bremeno v katastri nehnuteľností na základe geometrického plánu č. 76/2013.
k bodu č. 2.: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2012/2013.
Uznesenie č. 99/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej 242 za školský rok 2012/2013.
k bodu č. 3.: Plán práce ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 na školský rok 2013/2014.
Uznesenie č. 100/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán práce Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej 242 na školský rok
2013/2014.
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k bodu č. 4.: Žiadosť o zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu
školských budov pre MŠ.
Uznesenie č. 101/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu školských budov pre MŠ vo
výške 1 100 EUR na nákup zariadenia (podľa priloženého zoznamu) pre školskú jedáleň
MŠ.
k bodu č. 5.: Žiadosť Miroslava Slíža, Valaská Belá - Gápel 27 o súhlasné stanovisko
s umiestnením líniovej stavby k ČOV na pozemky par. č. 18 872/1 a par. č. 18 842/1.
Uznesenie č. 102 /2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť o súhlasné stanovisko s umiestnením líniovej stavby k ČOV na pozemkoch parcela
č. 18 872/1 a parcela č. 18 842/1 v k. ú. Valaská Belá a to z dôvodu, že dané parcele nie sú
vo vlastníctve obce ale vlastníkom daných parciel je SR v správe Slovenského
pozemkového fondu.
k bodu č. 7.: Rôzne.
Uznesenie č. 103 /2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu o príprave kanalizácie obce Valaská Belá.
Vo Valaskej Belej dňa 28. novembra 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Viliam Furka

a
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Samuel Topák

