Zápisnica

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór – ospravedlnený
Ing. Viliam Furka, Ing. Katarína Mazániková, Jarmila Kopčanová a Anna Ďurmeková –
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.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 37. 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: Viktor Kotian
a Miroslav Podskoč.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Vendelína Pružinca a Annu Matlovú.
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. Na minulom zasadnutí boli starostovi
odporučené dve úlohy, ktoré sú zatiaľ v priebehu plnenia.
Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 10/2014.

2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí boli prítomní viacerí občania. Pán Nemček a pán Sondor upozornili na
skládku odpadu v časti obce Pastierky, kde sa nachádza odpad, ktorý je potrebné
zlikvidovať. Prebehla dlhšia rozprava medzi poslancami a prítomnými občanmi obce.
Občanom bola zo strany obce prisľúbená pomoc pri likvidácii odpadu. Záverom bolo
v bode 3. Rôzne prijaté uznesenie č. 18/2014, ktorým poslanci poverili starostu obce na
nákup fotopasce, aby sa v budúcnosti zabránilo hromadeniu odpadu v tejto časti obce.
3.

Rôzne:

- DHZ – starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že rokovanie
bolo zvolané hlavne kvôli žiadosti DHZ Valaská Belá o zaradenie do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR pre rok 2014.
O platnosti nového zákona a dopade tohto zákona na DHZ Valaská Belá oboznámil
prítomných pán Jozef Doležal, zástupca HaZZ Prievidza. Podal informácie o možnostiach
získať vozidlá a techniku od DPO Slovenskej republiky. Prebehla rozprava medzi
poslancami, zástupcami hasičov Valaská Belá, starostom a pánom Doležalom.
Poslanci v súvislosti s novým zákonom odvolali z funkcie veliteľa DHZ Valaská Belá pána
Jozefa Siekla.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 11/2014
Ďalej poslanci OZ s účinnosťou od 7. 2. 2014 zrušili obecný hasičský zbor (zriadený podľa
ods. 1, § 20 Štatútu obce Valaská Belá) z dôvodu zmeny právnej formy DHZ Valaská Belá
na občianske združenie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 12/2014
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Poslanci OZ s účinnosťou od 7. 2. 2014 zrušili § 20 v štvrtej hlave Štatútu obce Valaská
Belá.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok na špecifickú verejnoprospešnú činnosť
a materiálne vybavenie občianskeho združenia DHZ Valaská Belá na rok 2014 v čiastke
5 650 eur.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo rozpočtové zmeny súvisiace so zrušením obecného
hasičského zboru v rozpočte obce na rok 2014.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo schválilo výpožičku obecného majetku občianskemu združeniu
DHZ Valaská Belá potrebného na výkon jeho činnosti v rozsahu: nehnuteľnosti – budovu
požiarnej zbrojnice s príslušnými priľahlými pozemkami, dopravné prostriedky
(požiarnické automobily) a hnuteľný majetok podľa predloženého návrhu „zmluvy
o výpožičke obecného majetku“.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce podpísaním zmluvy o výpožičke
nehnuteľného a hnuteľného majetku obce občianskemu združeniu DHZ Valaská Belá.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo poverilo v súvislosti s prednesenou pripomienkou občanov pána
Nemčeka a pána Sondora starostu obce nákupom fotopasce, ktorá bude umiestnená v časti
obce Pastierky.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 18/2014
- Informácie starostu obce o vyhlásení verejného obstarávania na verejného
obstarávateľa na realizáciu rekonštrukcie kotolne ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej –
informoval starosta obce. Poslanci informáciu vzali na vedomie
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 19/2014

4.


Diskusia:
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.

5. 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 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 7. februára 2014
(10/2014 – 19/2014)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 37. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
3. 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. 10/2014
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. 3.: Rôzne.
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odvoláva
z funkcie veliteľa obecného hasičského zboru p. Jozefa Siekla podľa ods. 3, § 20 Štatútu
obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
s účinnosťou od 7. 2. 2014 obecný hasičský zbor (zriadený podľa ods. 1, § 20 Štatútu obce
Valaská Belá) z dôvodu zmeny právnej formy DHZ Valaská Belá na občianske združenie.
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Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
s účinnosťou od 7. 2. 2014 § 20 v štvrtej hlave Štatútu obce Valaská Belá.

Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
príspevok na špecifickú verejnoprospešnú činnosť a materiálne vybavenie občianskeho
združenia DHZ Valaská Belá na rok 2014 v čiastke 5 650 eur.

Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rozpočtové zmeny súvisiace so zrušením obecného hasičského zboru v rozpočte obce na
rok 2014.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
výpožičku obecného majetku občianskemu združeniu DHZ Valaská Belá potrebného na
výkon jeho činnosti v rozsahu: nehnuteľnosti – budovu požiarnej zbrojnice s príslušnými
priľahlými pozemkami, dopravné prostriedky (požiarnické automobily) a hnuteľný majetok
podľa predloženého návrhu „zmluvy o výpožičke obecného majetku“.
Uznesenie č. 17 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce podpísaním zmluvy o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
občianskemu združeniu DHZ Valaská Belá.
Uznesenie č. 18 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce na nákup fotopasce – 1ks.
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Uznesenie č. 19 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu starostu obce o vyhlásení verejného obstarávania na verejného obstarávateľa na
realizáciu rekonštrukcie kotolne ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Vo Valaskej Belej dňa 14. februára 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Anna Matlová

a
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Vendelín Pružinec

