Zápisnica

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 12. decembra 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:
Anna Ďurmeková a Miroslav Podskoč – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2130 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.
Plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ vo Valaskej Belej pre školský
rok 2013/2014.
Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský
rok 2013/2014.
Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu účelu dotácie na dofinancovanie
odstupného.
Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu účelu dotácie na nákup škol. lavíc.
Návrh cenníka nájomného za priestory školskej jedálne, predloženého vedením
ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Žiadosť Ondreja Fajera a manž. Marty Fajerovej rod. Pánisovej, Valaská
Belá 564 o odkúpenie nehnuteľností.
Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast, Valaská
Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 21.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská Belá 2014 – 2018.
Návrh VZN – Trhový poriadok.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2014.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2014 – 2016 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014 - 2016.
Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu KÚZ 2012.
Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Správa o činnosti komisie finančnej.
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014.
Plán zimnej údržby na obdobie 2014.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2014.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 35. 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. Uviedol, že bod 4 programu rokovania vypadáva a bod 2.
a 3. sa zlučuje do bodu 2., pretože subjekt materskej školy patrí pod ZŠ s MŠ. 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: Ing. Katarína
Mazániková a Anna Matlová
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Vendelína Pružinca a Jarmilu Kopčanovú.
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.
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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. 104/2013.
Uznesením č. 89/2013 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo rozšírenie siete
miestneho rozhlasu v novo zastavanej časti obce pri RD č. 649 a č. 693 s termínom
realizácie do 30. 11. 2013. Úloha je splnená.
2. Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský
rok 2013/2014 – plán bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie
OZ. K plánu sa vyjadrila riaditeľka Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej Mgr. Jana
Cvíčelová. Poslanci plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský
rok 2013/2014 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 105/2013.
3. Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu účelu dotácie na nákup škol. lavíc
– žiadosť prečítal starosta obce. Suma vo výške 4 922,32 €, bude použitá na nákup
školských lavíc v základnej škole. Poslanci zmenu účelu dotácie jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 106/2013.
4. Návrh cenníka nájomného za priestory školskej jedálne, predloženého vedením
ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej – cenník predložilo vedenie ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
K návrhu prebehla rozprava. Poslanci predložený cenník vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 107/2013.
5. Žiadosť Ondreja Fajera a manž. Marty Fajerovej rod. Pánisovej, Valaská
Belá 564 o odkúpenie nehnuteľností parcela číslo 1051/47 – trvalý trávnatý porast o
výmere 23 m2 – žiadosť prečítal starosta obce. Žiadateľ doložil geometrický plán
č. 373/2013. Poslanci schválili zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Ondrejovi
Fajerovi a manželke Marte Fajerovej, rod. Pánisovej, trvalo bytom Valaská Belá 564 a to
pozemok parcela číslo 1051/47 – trvale trávnatý porast o výmere 23 m2 podľa GP č.
373/2013 v k. ú. Valaská Belá za cenu 2,5 €/m 2 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: Jediná prístupová cesta k stojacemu
rodinnému domu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 108/2013
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
6. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast, Valaská
Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci
schválili predĺženie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 109/2013.
7. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy – žiadosť prečítal
starosta obce. Poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za 6, proti 1 (Ing. Viliam Furka), zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 110/2013.
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8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 21. – návrh predložil
starosta obce. Poslanci zmenu rozpočtu jednomyseľne schválili podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 111/2013.
9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská Belá 2014 – 2018 – bol zaslaný
všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci komunitný plán
jednomyseľne schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 112/2013.
10. Návrh VZN – Trhový poriadok – bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci návrh odložili z dôvodu prepracovania § 10.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 113/2013.
11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2014 – návrh
VZN bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. K návrhu sa
vyjadrila aj zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková.
Úpravy nariadenia bližšie vysvetlila a zdôvodnila. Poslanecký návrh predniesol Viliam
Furka a Jarmila Kopčanová, navrhli znížiť sadzbu dane z pozemkov v § 3 ods. d) z 0,8 %
na 0,79 % a v § 6 ods. 2 písm. a) až d) zníženie dane z 30 % na 40 %. Poslanci navrhli
v § 7 vyrubovanie dane znížiť daň najviac v úhrne do 3 €. Poslanci o návrhoch hlasovali.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0.
Poslanci VZN po zapracovaní pripomienok poslancov OZ jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 114/2013.
12. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ. K návrhu sa vyjadrila aj zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov
Bc. Zuzana Novotková. Úpravy nariadenia bližšie vysvetlila a zdôvodnila. Súčasťou VZN
je aj harmonogram vývozu veľkoobjemných kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2014.
K rozmiestneniu kontajnerov prebehla rozprava. Poslanci VZN po zapracovaní
pripomienok schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Ing. Viliam Furka) – prijaté
uznesenie č. 115/2013.
13. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2014 – 2016 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014 – 2016 – návrh rozpočtu bol zverejnený na
obecnej tabuli a webovej stránke obce. Stanovisko k návrhu viacročného programovému
rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2014 – 2016 a k návrhu programového rozpočtu obce
Valaská belá na rok 2014, ktoré je prílohou zápisnice, prečítal hl. kontrolór. Poslanci
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu program. rozpočtu obce Valaská Belá vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 116/2012.
Návrh rozpočtu obce zdôvodnil starosta obce. K návrhu školskej jedálne sa vyjadrila aj
vedúca školskej jedálne Linda Olejková. Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o
poukázaní 2% dane z firmy Leoni Slowakia, ktoré boli minulý rok poukázané TJ Štart
Krištáľ. Poslanci programový rozpočet na rok 2013 pripomienkovali. Poslanec Samuel
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Topák predložil poslanecký návrh - znížiť na 5000 € program 9 Šport a presunúť na ŠJ pri
ZŠ s MŠ vo Val. Belej.
Hlasovanie: za 6 (Viktor Kotian, Samuel Topák, Jarmila Kopčanová, Ing. Katarína
Mazániková, Ing. Viliam Furka, Anna Matlová), proti 1(Vendelín Pružinec), zdržal sa hl. 0
– poslanecký návrh bol schválený. Ďalší poslanecký návrh predniesol Ing. Viliam Furka,
navrhol znížiť podprogram 6.1 Výstavba pozemných komunikácií 1000 € a presunúť na ŠJ
pri ZŠ s MŠ.
Hlasovanie: za 5 (Samuel Topák, Jarmila Kopčanová, Vendelín Pružine, Ing. Viliam Furka,
Anna Matlová), proti 2 (Ing. Katarína Mazániková a Viktor Kotian), zdržal sa hl. 0 –
poslanecký návrh bol schválený.
Ďalej navrhol starosta obce upraviť podprogram 6.1 Výstavba pozemných komunikácií
4000 € a presunúť na podprogram 13.1 Obec – oprava a údržba software na rok 2014,
2500 € na rok 2015 a na rok 2016 znížiť prebytok o 4000 €.
Hlasovanie: za 5 (Samuel Topák, Jarmila Kopčanová, Vendelín Pružinec, Ing. Viliam
Furka, Anna Matlová), proti 2 (Ing. Katarína Mazániková a Viktor Kotian), zdržal sa hl. 0 –
návrh starostu obce bol schválený.
Riaditeľka MKS pani Elena Kopčanová oboznámila poslancov o plánovaných oslavách
obce v budúcom roku, na ktoré je v rozpočte obce vyčlenených 3000 €. Požiadala
poslancov o vyjadrenie akou formou chce obecné zastupiteľstvo oslavy uskutočniť.
Starosta obce navrhol stanoviť komisiu v zložení: poslanci OZ, riaditeľka MKS vo Valaskej
Belej, starosta obce, Komisia kultúry, telovýchovy a športu a riaditeľka ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej. Stretnutie komisie sa uskutoční v januári 2014, termín bude upresnený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Valaská Belá na rok 2013 ako celku a vzalo
na vedomie programový rozpočet na roky 2014 a 2015.
Hlasovanie: za 6, proti 1 (Anna Matlová), zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 117/2013.
14. Správa nezávislého audítora – bola predložená písomne všetkým poslancom, ktorí
ju jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 118/2013.
15. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – predložil písomne
predseda komisie Miroslav Podskoč. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci
ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 119/2013.
16. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – prečítal predseda
komisie Vendelín Pružinec. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 120/2013.
17. Správa o činnosti komisie finančnej – prečítal predseda komisie Ing. Viliam Furka.
Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 121/2013.
18. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – predložila písomne
predsedníčka komisie Anna Ďurmeková. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 122/2013.
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19. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – prečítala predsedníčka komisie Ing. Katarína Mazániková. Správa je prílohou
originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 123/2013.
20. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie – prečítala predsedníčka komisie
Jarmila Kopčanová. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 124/2013.
21. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 – poslanci jednomyseľne
schválili plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 125/2013.
22. Plán zimnej údržby na obdobie 2013/2014 – poslanci plán zimnej údržby na
obdobie 2013/2014 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 126/2013.
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2014 – návrh prečítal hl. kontrolór. Poslanci plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 127/2013.
24. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí neboli prítomní občania.
25. Rôzne:
- Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej – poslanci vyradenie
majetku jednomyseľne schválili podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 128/2013.
- Anton Hlinka, Valaská Belá 447 – žiadosť o písomné vyjadrenie, či je ochrana
obyvateľov pred povodňami verejným záujmom obce Valaská Belá – poslanci obecného
zastupiteľstva konštatovali, že ochrana obyvateľov pred povodňami je verejným záujmom
obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 129/2013.
26. Diskusia:
· Poslanec Vendelín Pružinec sa informoval či nie je možne zabezpečiť človeka na
odhŕňanie multifunkčného ihriska.
· Starosta obce informoval o cenovej ponuke na kamerový systém, jedná sa o 8 kamier
rozmiestnených po obci.
· Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala k verejnému osvetleniu,
upozornila na poškodené stĺpy pri základnej škole, ďalej upozornila aj na obecný rozhlas na
Pastierkoch.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
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27. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 12. decembra 2013
(104/2013 – 129/2013)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 35. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský
rok 2013/2014.
3. Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu účelu dotácie na nákup škol. lavíc.
4. Návrh cenníka nájomného za priestory školskej jedálne, predloženého vedením
ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
5. Žiadosť Ondreja Fajera a manž. Marty Fajerovej rod. Pánisovej, Valaská
Belá 564 o odkúpenie nehnuteľností parcela číslo 1051/47 – trvalý trávnatý porast
o výmere 23 m2.
6. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast, Valaská
Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
7. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
8. Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 21.
9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská Belá 2014 – 2018.
10. Návrh VZN – Trhový poriadok.
11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2014.
12. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
13. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2014 – 2016 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014 – 2016.
14. Správu nezávislého audítora.
15. Správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
16. Správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
17. Správu o činnosti komisie finančnej.
18. Správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
19. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
20. Správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
21. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014.
22. Plán zimnej údržby na obdobie 2013/2014.
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2014.
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24. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
25. 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. 104/2013
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.
k bodu č. 2.: Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský
rok 2013/2014.
Uznesenie č. 105/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok 2013/2014.
k bodu č. 3.: Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu účelu dotácie na nákup
škol. lavíc.
Uznesenie č. 106/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu školských budov pre ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej vo výške 4922,32 EUR na nákup školských lavíc pre ZŠ.
k bodu č. 4.: Návrh cenníka nájomného za priestory školskej jedálne, predloženého
vedením ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 107/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
cenník nájomného za priestory školskej jedálne, predloženého vedením ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej.
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k bodu č. 5.: Žiadosť Ondreja Fajera a manž. Marty Fajerovej rod. Pánisovej,
Valaská Belá 564 o odkúpenie nehnuteľností parcela číslo 1051/47 – trvalý trávnatý
porast o výmere 23 m2.
Uznesenie č. 108/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Ondrejovi Fajerovi a manželke Marte
Fajerovej, rod. Pánisovej, trvalo bytom Valaská Belá 564 a to pozemok parcela číslo
1051/47 – trvale trávnatý porast o výmere 23 m2 podľa GP č. 373/2013 v k. ú. Valaská
Belá za cenu 2,5 €/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: Jediná prístupová cesta k stojacemu rodinnému domu.
k bodu č. 6.: Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 109/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 164/2004 na prenájom priestorov detskej ambulancie na
zdravotnom stredisku MUDr. Alene Karasovej, Ambulancia praktického lekára pre deti
a dorast, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2014.
k bodu č. 7.: Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 110/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 858/2007 na prenájom priestorov ambulancie všeobecného
lekára pre dospelých na zdravotnom stredisku MUDr. Dušanovi Juríčkovi, Ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2014.
k bodu č. 8.: Návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 21.
Uznesenie č. 111/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 21 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a)
(presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu nasledovne:

Výdavky 2013
Program,
Kód
Rozpočtová
Oddiel položka
podprogram zdroja

6.1
13.1

41
41

04.5.1.2
01.1.1.6

635 006
711 001

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Výst.a opr. MK - oprava MK
dodávateľ.
Obec - výkup pozemkov pri ZŠ
Spolu:

Úprava
Suma
rozpočtu: po úprave
+ zvýšenie rozpočtu
- zníženie
v€
v€

20 000
2 000
22 000

-2 200
2 200
0

k bodu č. 9.: Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská Belá 2014 – 2018.
Uznesenie č. 112/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská Belá 2014 – 2018.
k bodu č. 10.: Návrh VZN – Trhový poriadok.
Uznesenie č. 113/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
VZN Obce Valaská Belá o trhovom poriadku do budúceho zasadnutia OZ z dôvodu
dopracovania § 10.
k bodu č. 11.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2014.
Uznesenie č. 114/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014.
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17 800
4 200
22 000

k bodu č. 12.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 115/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
po úprave harmonogramu vývozu kontajnerov a zapracovaní pripomienok VZN Obce
Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
k bodu č. 13.: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2014 – 2016
a programového rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014 – 2016.
Uznesenie č. 116 /2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného programového rozpočtu obce
Valaská Belá na roky 2014 – 2016.
Uznesenie č. 117 /2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
rozpočet obce Valaská Belá na rok 2014.
B) berie na vedomie
rozpočet obce Valaská Belá na rok 2015 - 2016.
k bodu č. 14.: Správa nezávislého audítora.
Uznesenie č. 118/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2012.
k bodu č. 15.: Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Uznesenie č. 119/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
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k bodu č. 16.: Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Uznesenie č. 120/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
k bodu č. 17.: Správa o činnosti komisie finančnej.
Uznesenie č. 121/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie finančnej.
k bodu č. 18.: Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 122/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
k bodu č. 19.: Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Uznesenie č. 123/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
k bodu č. 20.: Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
Uznesenie č. 124/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
k bodu č. 21.: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014.
Uznesenie č. 125/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
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schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 po zapracovaní pripomienok
poslancov.
k bodu č. 22.: Plán zimnej údržby na obdobie 2013/2014.
Uznesenie č. 126/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zimnej údržby na obdobie 2013/2014.
k bodu č. 23.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na prvý polrok 2014.
Uznesenie č. 127/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý polrok 2014.
k bodu č. 25.: Rôzne.
Uznesenie č. 128 /2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 podľa predloženej zápisnice o zistení
neupotrebiteľnosti majetku.
Uznesenie č. 129 /2013
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
konštatuje,
že ochrana obyvateľov pred povodňou je verejným záujmom obce Valaská Belá.
Vo Valaskej Belej dňa 20. decembra 2013
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vendelín Pružinec

a
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Jarmila Kopčanová

