Zápisnica

z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 27. februára 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Jarmila Kopčanová – ospravedlnená
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 h.
***

Program:

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

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.
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.
Žiadosť Základnej školy s MŠ o vyradenie majetku, navrhnuté na vyradenie
z dôvodu opotrebovania.
Žiadosť Ondreja Fajera a manželky Marty Fajerovej, rod. Pánisovej, bytom
Valaská Belá 564 o zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre účely
výstavby hospodárskej budovy.
Žiadosť Dušana Vančíka a manželky Aleny Vančíkovej, rod. Jurenkovej, bytom
Valaská Belá, Stanáková 792 o zmenu územného plánu obce z dôvodu
vyriešenia majetkových pomerov.
Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o odpredaj časti parcely č. 15513
v k. ú. Valaská Belá.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri
správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2013.
Správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Správy hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2013.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 38. 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: Ing. Viliam Furka
a Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Miroslava Podskoča.
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 z predchádzajúcich zasadnutí OZ predložil starosta obce.
- Uznesením č. 4/2014 poslanci odporučili starostovi obce pripraviť podklady za príjem
z nájmu trhového miesta za rok 2013. Úloha bola splnená, starosta obce informoval
o príjmoch z nájmu trhového miesta v plnení rozpočtu obce za rok 2013 v bode 9. tohto
rokovania. Poslanci správu o plnení úloh vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 20/2014.
- Uznesením č. 7/2014 obecné zastupiteľstvo odložilo schválenie pravidiel prenajímania
majetku obce Valaská Belá v Základnej škole s MŠ vo Valaskej Belej č. 242 a odporučilo
riaditeľke ZŠ s MŠ vo Val. )Belej pripraviť nové pravidlá do februárového zasadnutia OZ.
Úloha bola splnená, návrh pravidiel prenajímania majetku obce v ZŠ s MŠ vo Val. Belej bol
zaslaný všetkým poslancom. Poslanci ich schválili a zrušili doteraz platné pravidlá zo dňa
24. 2. 2011, prijaté uznesením č. 32/2011.
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Anna Ďurmeková), nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 21/2014.
- Uznesením č. 17/2014 poslanci OZ poverili starostu obce podpísaním zmluvy
o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku obce občianskemu združeniu DHZ
Valaská Belá - úloha bola splnená.
- Uznesením č. 18/2014 poverili starostu obce na nákup fotopasce – úloha bola splnená.
O 16,45 h. prišla na zasadnutie OZ poslankyňa Ing. Katarína Mazániková.
2. Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve – návrh pripomienkovala Anna Ďurmeková, uviedla, že nie je správne
prijímať nové VZN pre časť obce Gápel, keď je už schválené VZN pre celú obec Valaská
Belá, poslanci návrh VZN odložili na prepracovanie do marcového zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 22/2014.
3. 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 – poslanci VZN
jednomyseľne schválili .
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 23/2014
4. Žiadosť Základnej školy s MŠ o vyradenie majetku, navrhnuté na vyradenie
z dôvodu opotrebovania – poslanci jednomyseľne schválili vyradenie majetku obce
v správe ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 podľa priloženého zoznamu a to z dôvodu
opotrebovania.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 24/2014.
5. Žiadosť Ondreja Fajera a manželky Marty Fajerovej, rod. Pánisovej, bytom
Valaská Belá 564 o zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre účely výstavby
hospodárskej budovy – žiadosť doplnil a vysvetlil starosta obce. Poslanci zmenu
územného plánu jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 25/2014.
6. Žiadosť Dušana Vančíka a manželky Aleny Vančíkovej, rod. Jurenkovej, bytom
Valaská Belá, Stanáková 792 o zmenu územného plánu obce z dôvodu vyriešenia
majetkových pomerov – žiadosť vysvetlil starosta obce, poslanci žiadosť jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 26/2014.
7. Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o odpredaj časti parcely č. 15513
v k. ú. Valaská Belá – poslanci navrhli žiadosť zamietnuť. Poslanci jednomyseľne
zamietli odpredaj parcely č. 15513 v k. ú. Valaská Belá.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 27/2014.
8. Protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri
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správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií – prečítal starosta obce. Poslanci
protokol o výsledku kontroly vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 28/2014.
9. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2013 – predložil starosta obce. Poslanci
plnenie rozpočtu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 29/2014.
10. Správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013 – bola zaslaná poslancom
spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 30/2014.
11. Správy hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2013:
- Správa pre OcZ o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly použitia dotácií
z rozpočtu obce Valaská Belá poskytnutej TJ Štart Krištáľ Valaská Belá v rozpočtovom
v roku 2013 – bola zaslaná všetkým poslancom emailom. Bližšie informácie k správe podal
hl. kontrolór. K správe prebehla rozprava. Poslanci ju vzali na vedomie.
- Správa pre OcZ o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania
ustanovení zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach obecnej samosprávy –
bola zaslaná všetkým poslancom emailom. Poslanci ju vzali na vedomie.
- Správa o o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v podmienkach
obecnej samosprávy– bola zaslaná všetkým poslancom emailom.
- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonávania predbežnej finančnej
kontroly v zmysle Zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d. v podmienkach obecnej
samosprávy– bola zaslaná všetkým poslancom emailom, predložil ju hl. kontrolór.
Záverom správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 31/2014.
12. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí neboli prítomní občania.
13. Rôzne:
- Žiadosť Oľgy Jurenkovej, rod. Repkovej, bytom Valaská Belá 34 o odkúpenie
pozemku – poslanci schválili zámer obce majetok obce Valaská Belá Oľge Jurenkovej,
rod. Repkovej, trvalo bytom Valaská Belá 34 a časti neknihovaného pozemku parcely číslo
18654 a to pozemok parc. č. 18654/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m 2
a parc. č.18654/69 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 k. ú. Valaská Belá za cenu
2,50 €/m2 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a)
odstavca 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného
zreteľa: jedná sa o parcely, ktoré sú zastavané a sú súčasťou pozemkov rodinného domu č.
34 s príslušenstvom.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 32/2014.
- Žiadosť Jozefa Kurica a manželky Jozefíny Kuricovej, rod. Sieklovej bytom
Valaská Belá 454 o odkúpenie pozemku – obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Kuricovi a manželke Jozefíne Kuricovej,
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rod. Sieklovej, trvalo bytom Valaská Belá 454 a to pozemok parcela číslo 12818/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 k. ú. Valaská Belá za cenu 2,50 €/m2 v zmysle
Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) odstavca 8 písm. e), a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa o parcelu,
ktorá je súčasťou pozemkov rodinného domu č.454 s príslušenstvom.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 33/2014.
- Žiadosť Základnej školy s MŠ o doplnenie PKV – obecné zastupiteľstvo schválilo
doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 34/2014.
- Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým
opatrením č. 5 – obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo rozpočtovú zmenu podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 35/2014.
- Informácia starostu obce o zmluve o užívaní poľovného revíru „Valaská Belá“
podľa zákona SR č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov – obecné zastupiteľstvo informáciu vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 36/2014.
- Informácia starostu obce o dožiadaní Okresnej prokuratúry Prievidza, týkajúce
sa podnetu Mgr. Martina Korenačku – prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo
informáciu vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 37/2014.
V súvislosti s diskusiou poslanec Miroslav Podskoč predniesol poslanecký návrh –
vypracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu Kultúrneho domu vo Valaskej Belej. Poslanci
o tomto návrhu hlasovali a uznesením odporučili starostovi obce dať vypracovať cenovú
ponuku na projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu vo Valaskej Belej.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 38/2014
14. Diskusia:
· Poslanci diskutovali o prípravách na oslavy obce, ktoré sa budú konať v tomto roku,
ďalej diskutovali o prípravách na úprave cintorína.
· Poslanec Miroslav Podskoč sa informoval, či sa bude tento rok opravovať kultúrny
dom, uviedol, že je to hanba mať takýto kultúrny dom, podporila ho aj poslankyňa Anna
Ďurmeková.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
15. 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 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 27. februára 2014
(20/2014 – 38/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 38. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.
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.
Žiadosť Základnej školy s MŠ o vyradenie majetku, navrhnuté na vyradenie
z dôvodu opotrebovania.
Žiadosť Ondreja Fajera a manželky Marty Fajerovej, rod. Pánisovej, bytom
Valaská Belá 564 o zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre účely
výstavby hospodárskej budovy.
Žiadosť Dušana Vančíka a manželky Aleny Vančíkovej, rod. Jurenkovej, bytom
Valaská Belá, Stanáková 792 o zmenu územného plánu obce z dôvodu
vyriešenia majetkových pomerov.
Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o odpredaj časti parcely č. 15513
v k. ú. Valaská Belá.
Protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri
správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2013.
Správu hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Správy hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2013.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
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. 20/2014
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.
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Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá v Základnej škole s MŠ vo Valaskej
Belej č. 242.
B) ruší
pravidlá prenajímania majetku obce Valaská Belá č. 242, 972 28 schválené OZ
zo dňa 24.02.2011 uznesením č. 32/2011.
k bodu č. 2.: Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracované
v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
k bodu č. 3.: 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. 23/2014
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. 4.: Žiadosť Základnej školy s MŠ o vyradenie majetku, navrhnuté na
vyradenie z dôvodu opotrebovania.
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie obecného majetku v správe ZŠ s MŠ Valaská Belá 242, podľa priloženého
zoznamu a to z dôvodu opotrebovania.
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k bodu č. 5.: Žiadosť Ondreja Fajera a manželky Marty Fajerovej, rod. Pánisovej,
bytom Valaská Belá 564 o zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre účely
výstavby hospodárskej budovy.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na parcele č. 1181/6 a 1181/7 pre Ondreja
Fajera a manželku Martu Fajerovú, rod. Pánisovú, bytom Valaská Belá 564 a to z dôvodu
usporiadania vlastníckych vzťahov.
k bodu č. 6.: Žiadosť Dušana Vančíka a manželky Aleny Vančíkovej, rod.
Jurenkovej, bytom Valaská Belá, Stanáková 792 o zmenu územného plánu obce
z dôvodu vyriešenia majetkových pomerov.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na parcelu č. 1181/1 pre Dušana Vančíka
a manželku Alenu Vančíkovú, rod. Jurenkovú, bytom Valaská Belá, Stanáková 792
z dôvodu vyriešenia majetkových pomerov.
k bodu č. 7.: Žiadosť Matúša Nemčeka, Valaská Belá 323 o odpredaj časti parcely
č. 15513 v k. ú. Valaská Belá.
Uznesenie č. 27 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
odpredaj majetku obce Valaská Belá Matúšovi Nemčekovi, Valaská Belá 323 a to podiel
179/1512 z parcely číslo 15513 – TTP o výmere 231 m2 v k. ú. Valaská Belá.
k bodu č. 8.: Protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej
samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 28 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia
verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe
a obnove miestnych komunikácií.
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k bodu č. 9.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2013.
Uznesenie č. 29 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2013.
k bodu č. 10.: Správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Uznesenie č. 30 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.
k bodu č. 11.: Správy hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2013.
Uznesenie č. 31 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2013.
k bodu č. 12.: Rôzne.
- Žiadosť Oľgy Jurenkovej, rod. Repkovej, bytom Valaská Belá 34 o odkúpenie
pozemku.
Uznesenie č. 32 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Oľge Jurenkovej, Valaská Belá 34 a časti
neknihovaného pozemku parcely číslo 18654 a to pozemok parc. č. 18654/36 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 35 m2 a parc. č.18654/69 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2 k. ú. Valaská Belá za cenu 2,50 €/m2 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo
138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) odstavca 8 písm. e), a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa o parcely, ktoré sú zastavané a sú
súčasťou pozemkov rodinného domu č.34 s príslušenstvom.
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- Žiadosť Jozefa Kurica a manželky Jozefíny Kuricovej, rod. Sieklovej bytom
Valaská Belá 454 o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 33 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Kuricovi a manželke Jozefíne
Kuricovej, rod. Sieklovej, trvalo bytom Valaská Belá 454 a to pozemok parcela číslo
12818/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 k. ú. Valaská Belá za cenu 2,50
€/m2 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) odstavca 8
písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa
o parcelu, ktorá je súčasťou pozemkov rodinného domu č.454 s príslušenstvom.
-

Žiadosť Základnej školy s MŠ o doplnenie PKV.
Uznesenie č. 34 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej podľa
predloženého návrhu.
- Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým
opatrením č. 5.
Uznesenie č. 35 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 5 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu
nasledovne:
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Príjmy 2014
Program,
podprogram

Kód
zdroja

Rozpočtová
položka

41

111 003

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS

437 800

8 920

446 720

Rozpočtové zmeny spolu:

437 800

8 920

446 720

Výdavky 2014
Program,
podprogram

Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
zdroja

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Rozpočtové zmeny spolu:

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

0

- Informácia starostu obce o zmluve o užívaní poľovného revíru „Valaská Belá“
podľa zákona SR č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Uznesenie č. 36 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu starostu obce o zmluve o užívaní poľovného revíru „Valaská Belá“ podľa
zákona SR č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Informácia starostu obce o dožiadaní Okresnej prokuratúry Prievidza,
týkajúceho sa podnetu Mgr. Martina Korenačku.
Uznesenie č. 37 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu starostu obce o dožiadaní Okresnej prokuratúry Prievidza, týkajúceho sa
podnetu Mgr. Martina Korenačku .
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0

-

Návrh – vypracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu KD vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 38 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

odporúča
starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na projekt rekonštrukcie Kultúrneho
domu vo Valaskej Belej.

Vo Valaskej Belej dňa 7. marca 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Miroslav Podskoč

