Zápisnica

z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 27. marca 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Viliam Furka a Anna Ďurmeková – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2100 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. Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/20101 Z. z.
o pohrebníctve.
3. Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, bytom Valaská Belá 58 o odkúpenie pozemku.
4. Žiadosť Anny Hrubinovej a manžela Františka Hrubinu, bytom Pod
Hájom 1086/41-12, Dubnica nad Váhom o odkúpenie pozemku.
5. Žiadosť Jozefa Šramku a manželky Alžbety Šramkovej, bytom Valaská Belá 64
o odkúpenie pozemku.
6. Žiadosť Jozefa Podskoča a manželky Heleny Podskočovej, bytom Valaská Belá
116 o odkúpenie pozemku.
7. Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry Kodajovej, bytom Valaská Belá 88
o zmenu územného plánu obce Valaská Belá.
8. Žiadosť Martina Faláta, bytom Byster 142, Sady nad Torysou o zmenu
územného plánu obce Valaská Belá.
9. Žiadosť Juraja Slíža, bytom Valaská Belá 421 o zmenu územného plánu obce
Valaská Belá.
10. Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.

11. Žiadosť Okresného súdu Prievidza o súčinnosť obce pri zabezpečovaní
zvolenia kandidáta prísediaceho na súdnom pojednávaní.
12. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 39. 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. Starosta obce upravil a doplnil program rokovania
obecného zastupiteľstva o bod 4. Ako bod 2. budú prerokované Názory a pripomienky
prítomných obyvateľov a ako bod 4. VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu. Poslanci nemali žiadne pripomienky
k úprave a doplneniu 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 Jarmila Kopčanová.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Samuela Topáka a Vendelína Pružinca.
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.
Správu o plnení vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 39/2014.
- Uznesením č. 22/2014 – obecné zastupiteľstvo odložilo VZN Obce Valaská Belá,
časť Gápel o prevádzkovom poriadku pohrebiska, vypracované v súlade so zákonom NR
SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Poslanci schválili dodatok VZN obce Valaská Belá,
časť Gápel o prevádzkovom poriadku pohrebiska a odporučili vypracovať úplné znenie
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 40/2014.
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Uznesením č. 32/2014 obecné zastupiteľstvo schválilo 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. Poslanci schválili odpredaj majetku obce podľa zámeru.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 41/2014 – uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 33/2014 - 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. Poslanci jednomyseľne schválili odpredaj majetku obce podľa zámeru.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 42/2014 – uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 38/2014 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce dať vypracovať
cenovú ponuku na projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu vo Valaskej Belej. Úloha je
splnená, starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách na rekonštrukciu
kultúrneho domu.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí OZ sa zúčastnili zamestnanci obce z dôvodu, že na minulom zasadnutí boli
predložené obecnému zastupiteľstvu správy hlavného kontrolóra. Zamestnanci reagovali
hlavne na správu o predbežnej finančnej kontrole, na základe ktorej by sa mali prijať
opatrenia do budúcnosti. Zamestnanci obce poukázali hlavne na fakt, že zo strany štatutára
nie sú žiadne poverenia na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a taktiež vyjadrili
názor, že by bolo bývalo vhodné výsledky kontrol vopred s nimi prerokovať, aby sa mohli
k zisteniam vyjadriť pred zaradením správ hl. kontrolóra do programu OZ. Ďalej poukázali
na to, že zo strany zamestnancov bola snaha, aby im boli vysvetlené niektoré nedostatky,
uvedené v správach. Ani do dnešného rokovania OZ nemali vytvorený starostom obce
priestor na prekonzultovanie príčin vzniknutých organizačných problémov, ktoré sa
dlhodobo na obecnom úrade neriešia. Z tohto dôvodu svoje pripomienky predniesli na
obecnom zastupiteľstve. Na vystúpenie zamestnancov obce reagoval hl. kontrolór, ktorý sa
vyjadril, že jeho povinnosťou bolo svoje správy prejednať len so starostom obce, ktorý by
mal prijať potrebné organizačné opatrenia.
3. 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 – VZN bolo schválené v bode 2. tohto rokovania.
4. Návrh VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za
domácu opatrovateľskú službu – starosta obce predložil dôvodovú správu k novele
VZN
č.
1/2009
o sociálnych
službách
v súvislosti
s novelou
zákona
č. 448/2008 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živn. podnikaní v znení
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neskorších predpisov - bolo jednomyseľne schválené a ruší VZN č. 1/2009 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu zo dňa 21. 5. 2009.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 43/2014.
5. Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, bytom Valaská Belá 58 o odkúpenie pozemku
– starosta obce prečítal žiadosť pána Ing. Mazána. Poslanci schválili zámer obce odpredať
majetok obce Valaská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného
zreteľa: jedná sa o parcelu, ktorá je súčasťou pozemku rodinného domu č. 58.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 44/2014.
6. Žiadosť Anny Hrubinovej a manžela Františka Hrubinu, bytom Pod
Hájom 1086/41-12, Dubnica nad Váhom o odkúpenie pozemku – prečítal starosta
obce, poslanci jednomyseľne schválili zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá
Anne Hrubinovej a manželovi Františkovi Hrubinovi, bytom Pod Hájom 1086/41-12,
Dubnica nad Váhom, a to pozemok parc. č. 84/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
14 m2 a parc. č. 84/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 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 parcele, ktoré sú zastavané a sú súčasťou pozemkov rodinného domu
č. 63 s príslušenstvom.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 45/2014.
7. Žiadosť Jozefa Šramku a manželky Alžbety Šramkovej, bytom Valaská Belá 64
o odkúpenie pozemku – prečítal starosta obce. Poslanci schválili zámer obce Valaská
Belá odpredať majetok obce Jozefovi Šramkovi a manželke Alžbete Šramkovej, Valaská
Belá 64 a to pozemok parc. č. 84/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 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 pozemku rodinného
domu č. 64.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 46/2014.
8. Žiadosť Jozefa Podskoča a manželky Heleny Podskočovej, bytom Valaská Belá
č. 116 o odkúpenie pozemku – žiadosť prečítal starosta obce, poslanci jednomyseľne
schválili zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Podskočovi a manželke
Helene Podskočovej, Valaská Belá 116 a to pozemok parc. č. 8849/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21 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 pozemku rodinného domu č. 116.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 47/2014.
9. Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry Kodajovej, bytom Valaská Belá 88
o zmenu územného plánu obce Valaská Belá – žiadosť prečítal starosta obce. Zmenu
územného plánu obce poslanci schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Katarína Mazániková), nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 48/2014.
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10. Žiadosť Martina Faláta, bytom Byster 142, Sady nad Torysou o zmenu
územného plánu obce Valaská Belá – prečítal starosta obce. Poslanci zmenu územného
plánu obce za účelom výstavby rodinného domu jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 49/2014.
11. Žiadosť Juraja Slíža, bytom Valaská Belá 421 o zmenu územného plánu obce
Valaská Belá – prečítal starosta obce. Poslanci žiadosť odložili z dôvodu preverenia
ochranných pásiem ČOV.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 50/2014.
12. Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej – prečítal
starosta obce. Obecné zastupiteľstvo predĺženie nájmu jednomyseľne schválili
do 30. 6. 2014.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 51/2014.
13. Žiadosť Okresného súdu Prievidza o súčinnosť obce pri zabezpečovaní
zvolenia kandidáta prísediaceho na súdnom pojednávaní – poslancov so žiadosťou
oboznámil starosta obce. Poslanci jednomyseľne schváli ako prísediaceho z radov občanov
Zdenku Kochanovú, bytom Valaská Belá 232.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 52/2014.
14. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá – poslanci schváli plat starostu obce
s účinnosťou od 1. 4. 2014 zvýšený z 1631,52 € na 1705,- €.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 53/2014.
15. Rôzne:
- Prehlásenie obce Valaská Belá – poslanci prehlásili že parcela CKN č. 18 842/1zastavané plochy a nádvoria o výmere 7584 m2 - slúži ako prístupová asfaltová cesta
k rodinným domom a postavená bola ešte v 30. rokoch minulého storočia a parcela CKN
č. 18872/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 900 m 2 - slúži ako spevnená prístupová
cesta k rodinným domom.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 54/2014.
- Oznámenie Okresného úradu v Prievidzi o začatí katastrálneho konania –
obecné zastupiteľstvo správu starostu obce o začatí katastrálneho konania Okresným
úradom, katastrálnym odborom, Prievidza vzalo na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 55/2014.
- Správa starostu obce o návrhu na odpis pohľadávky po zosnulej Jane
Januškovej – obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie a súhlasilo s odpisom pohľadávky.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 56/2014.
- Informácia starostu obce o digitálnej mape – starosta obce sa informoval
o možnosti stiahnutia údajov digitálnej mapy z internetu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 57/2014.
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- Informácia starostu obce o úpravách cintorína – starosta obce informoval
o cenovej ponuke na rekonštrukciu cintorína. K tomuto zámeru prebehla rozprava.
Poslanci informácie vzali na vedomie a odporučili starostovi obce vybrať osobu na verejné
obstarávanie navyhlásenie zákazky „Úprava verejného priestranstva – cintorín Valaská
Belá“.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Samuel Topák), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č.
58/2014.
- Informácia starostu obce o cenovej ponuke na rekonštrukciu kultúrneho domu
– starosta obce informoval o cenovej ponuke na kultúrny dom. K rekonštrukcii KD
prebehla dlhá rozprava. OZ odporučilo starostovi obce vyhlásiť verejné obstarávanie na
riešenie havarijnej situácie Kultúrneho domu v obci Valaská Belá, konkrétne tečúce
radiátory, navlhnuté múry a opadávajúca omietka, netesniace okná a nedovierajúce dvere.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 59/2014.
16. Diskusia:
· Poslanci diskutovali o prípravách na oslavy obce, ktoré sa budú konať v tomto roku.
· Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
17. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 27. marca 2014
(39/2014 – 59/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 39. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolu 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.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/20101 Z. z.
o pohrebníctve.
Návrh VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za
domácu opatrovateľskú službu.
Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, bytom Valaská Belá 58 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Anny Hrubinovej a manžela Františka Hrubinu, bytom Pod
Hájom 1086/41-12, Dubnica nad Váhom o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Jozefa Šramku a manželky Alžbety Šramkovej, bytom Valaská Belá 64
o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Jozefa Podskoča a manželky Heleny Podskočovej, bytom Valaská Belá
116 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry Kodajovej, bytom Valaská Belá 88
o zmenu územného plánu obce Valaská Belá.
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10. Žiadosť Martina Faláta, bytom Byster 142, Sady nad Torysou o zmenu
územného plánu obce Valaská Belá.
11. Žiadosť Juraja Slíža, bytom Valaská Belá 421 o zmenu územného plánu obce
Valaská Belá.
12. Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
13. Žiadosť Okresného súdu Prievidza o súčinnosť obce pri zabezpečovaní
zvolenia kandidáta prísediaceho na súdnom pojednávaní.
14. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
15. 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. 39/2014
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.
Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
dodatok VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku pohrebiska,
vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
B) odporúča
kompetentnej pracovníčke OcÚ pripraviť úplné znenie VZN o prevádzkovom poriadku
pohrebiska, vypracované v súlade zo zákonom NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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 2,5 €/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 parcele, ktoré sú zastavané a sú
súčasťou pozemkov rodinného domu č. 34 s príslušenstvom.
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Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce Valaská Belá Jozefovi Kuricovi a manželke Jozefíne Kuricovej,
Valaská Belá 454 a to pozemok parcela číslo 12818/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 90 m2 k. ú. Valaská Belá za cenu 2,5 €/m 2 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.
k bodu č. 4.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu.
Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za
domácu opatrovateľskú službu.
B) ruší
VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú
službu zo dňa 21. 5. 2009.
k bodu č. 5.: Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, bytom Valaská Belá 58 o odkúpenie
pozemku.
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Ing. Vladimírovi Mazánovi, Valaská Belá 58
a to pozemok parc. č. 81/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 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 pozemku rodinného domu č. 58.
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k bodu č. 6.: Žiadosť Anny Hrubinovej a manžela Františka Hrubinu, bytom Pod
Hájom 1086/41-12, Dubnica nad Váhom o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Anne Hrubinovej a manželovi Františkovi
Hrubinovi, bytom Pod Hájom 1086/41-12, Dubnica nad Váhom, a to pozemok parc. č.
84/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 a parc. č. 84/7 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 36 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 parcele,
ktoré sú zastavané a sú súčasťou pozemkov rodinného domu č. 63 s príslušenstvom.
k bodu č. 7.: Žiadosť Jozefa Šramku a manželky Alžbety Šramkovej, bytom Valaská
Belá 64 o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Šramkovi a manželke Alžbete
Šramkovej, Valaská Belá 64 a to pozemok parc. č. 84/18 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9 m2 k. ú. Valaská Belá za cenu 2,50 €/m 2 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
pozemku rodinného domu č. 64.
k bodu č. 8.: Žiadosť Jozefa Podskoča a manželky Heleny Podskočovej, bytom
Valaská Belá č. 116 o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 47 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Podskočovi a manželke Helene
Podskočovej, Valaská Belá 116 a to pozemok parc. č. 8849/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21 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 pozemku rodinného domu č. 116.
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k bodu č. 9.: Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry Kodajovej, bytom
Valaská Belá 88 o zmenu územného plánu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 48 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na parcelu EKN č. 8823 pre Miloša Kodaja
a manželku Eleonóru Kodajovú, bytom Valaská Belá 88 z dôvodu legalizácie rodinného
domu.
k bodu č. 10.: Žiadosť Martina Faláta, bytom Byster 142, Sady nad Torysou
o zmenu územného plánu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 49 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na parcelu č. 9092 a parcele č. 9093 pre Martina
Faláta, bytom Byster 142, 044 41 Sady nad Torysou za účelom výstavby rodinného domu.
k bodu č. 11.: Žiadosť Juraja Slíža, bytom Valaská Belá 421 o zmenu územného
plánu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 50 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na parcelu č. 12722 pre Juraja Slíža, bytom
Valaská Belá 421, za účelom prestavby rodinného domu z dôvodu preverenia ochranných
pásiem pre výstavbu ČOV.
k bodu č. 12.: Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 51 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov na ZS Jozefovi Murgašovi, Valaská Belá 465 a to
do 30. 6. 2014.

10

k bodu č. 13.: Žiadosť Okresného súdu Prievidza o súčinnosť obce pri
zabezpečovaní zvolenia kandidáta prísediaceho na súdnom pojednávaní.
Uznesenie č. 52 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
volí
prísediacu na súdne pojednávania z radov občanov Valaská Belá pre Okresný súd Prievidza
na obdobie rokov 2014 – 2018 Zdenku Kochanovú, trvale bytom Valaská Belá 232.
k bodu č. 14.: Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 53 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plat starostu obce Valaská Belá Ing. Miloša Cúcika s účinnosťou od 1. 4. 2014
a) podľa§ 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1631,52 EUR.
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 4,5 % na sumu: 1704,90 EUR a to sa
rovná po zaokrúhlení na celé euro nahor 1705,- EUR.
k bodu č. 15.: Rôzne.
-

Prehlásenie obce.
Uznesenie č. 54 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

prehlasuje,
že parcela CKN č. 18 842/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 7584 m 2 slúži ako
prístupová asfaltová cesta k rodinným domom a postavená bola ešte v 30. rokoch
minulého storočia a parcela CKN č. 18872/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere
900 m2 slúži ako spevnená prístupová cesta k rodinným domom.
-

Oznámenie Okresného úradu v Prievidzi o začatí katastrálneho konania.
Uznesenie č. 55 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

berie na vedomie
správu starostu obce o začatí katastrálneho konania Okresným úradom, katastrálnym
odborom, Prievidza.
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- Správa starostu obce o návrhu na odpis pohľadávky po zosnulej Jane
Januškovej.
Uznesenie č. 56 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
správu starostu obce o návrhu na odpis pohľadávky po zosnulej Jane Januškovej.
B) súhlasí
s odpisom pohľadávky po nebohej Jane Januškovej.
- Informácie starostu obce.
Uznesenie č. 57 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce o digitálnej mape.
Uznesenie č. 58 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vybrať osobu na verejné obstarávanie na vyhlásenie zákazky „Úprava
verejného priestranstva – cintorín Valaská Belá“.
Uznesenie č. 59 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyhlásiť verejné obstarávanie na riešenie havarijnej situácie Kultúrneho domu
v obci Valaská Belá, konkrétne tečúce radiátory, navlhnuté múry a opadávajúca omietka,
netesniace okná a nedovierajúce dvere.

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

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Samuel Topák

a
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Vendelín Pružinec

