Zápisnica

zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová a Anna Ďurmeková – ospravedlnení
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2030 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. Žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o doplnenie plánu
kontinuálneho vzdelávania.
3. Žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o finančný príspevok.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
5. Žiadosť Jozefa Furku a manželky Anny Furkovej, bytom Valaská Belá 294
o odkúpenie unimobunky.
6. Prezentácia firmy AE Group Piešťany k verejnému osvetleniu.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 40. 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 6 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých privítal
a oboznámil ich s programom. Starosta obce upravil a doplnil program rokovania
obecného zastupiteľstva. Ako bod 2. bude predložená prezentácia firmy a ostatné body sa
posunú. Poslanci nemali žiadne pripomienky k úprave a doplneniu programu rokovania
a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Viliam Furka
a Miroslav Podskoč.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Katarínu Mazánikovú a Annu Matlovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, 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 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 60/2014.
Uznesením č. 40/2014 poslanci schválili 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 a odporučili 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. Úloha je splnená.
Uznesením č. 58/2014 poslanci OZ odporučili starostovi obce vybrať osobu na verejné
obstarávanie na vyhlásenie zákazky „Úprava verejného priestranstva – cintorín Valaská Belá“.
Úloha zatiaľ trvá.
Uznesením č. 59/2014 poslanci OZ odporučili 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.
Úloha je splnená, práce na rekonštrukcii KD sa uskutočňujú.
Uznesením č. 44/2014 poslanci schválili 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
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa – poslanci jednomyseľne schválili odpredaj
pozemku.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 61/2014 – uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 45/2014 obecné zastupiteľstvo schválilo 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 –
poslanci odpredaj pozemku jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 62/2014 – uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 46/2014 obecné zastupiteľstvo schválilo 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 €/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 – poslanci
odpredaj pozemku jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 63/2014 – uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Uznesením č. 46/2014 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať majetok obce
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. Poslanci
odpredaj pozemku jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 64/2014 – uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Uznesením č. 50/2014 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť o zmenu územného plánu
obce Valaská Belá z dôvodu preverenia ochranných pásiem pre výstavbu ČOV. K tomuto
uzneseniu prebehla rozprava. Poslanci žiadosť opätovne odložili z dôvodu dôkladnejšieho
preverenia.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 65/2014.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí OZ sa zúčastnili zástupcovia firmy MBK, ktorá sa zaoberá mapovou službou.
Zástupcovia spoločnosti bližšie vysvetlili podmienky spracovania mapovej služby. Poslanci
prezentáciu firmy MBK Bratislava vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 66/2014
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o realizácii kanalizácie, či sú stanovené etapy realizácie
– informácie podal starosta obce.
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3. Žiadosť o doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania – bližšie vysvetlila pani
poslankyňa Anna Matlová. Poslanci jednomyseľne schválili doplnenie plánu kontinuálneho
vzdelávania.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 67/2014
4. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Valaská Belá o finančný príspevok
– požiadavka bola zapracovaná do návrhu VZN, ktoré bude schválené v ďalšom bode
tohto rokovania. Žiadosť poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 68/2014.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá – návrh VZN spolu
s dôvodovou správou bolo predložené poslancom OZ na rokovaní. Vysvetlenie
k dôvodovej správe podal starosta obce.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 69/2014.
6. Žiadosť Jozefa Furku a manž. Anny Furkovej, Valaská Belá 269 o odkúpenie
unimobunky – prečítal starosta obce. Poslanci o žiadosti hlasovali. Návrh na uznesenie
hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – nebolo prijaté uznesenie.
7. Prezentácia spoločnosti AE Group, s. r. o. Piesťany – zástupcovia spoločnosti
odprezentovali ponuku realizácie verejného osvetlenia. Poslanci prezentáciu firmy vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 70/2014.
8.

Rôzne:

- Rozpočtová zmena rozpočtu obce Valaská Belá – starosta obce oboznámil
poslancov s verejnou súťažou na rekonštrukciu kultúrneho domu. Poslanci rozpočtovú
zmenu rozpočtu obce jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 71/2014.
- Rozpočtová zmena rozpočtu obce Valaská Belá – starosta obce oboznámil
poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia. Poslanci rozpočtovú zmenu jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 72/2014.
- Oznámenie Okresného úradu Trenčín o poukázaní fin. prostriedkov na
rekonštrukciu wc v ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej – informoval starosta obce. Poslanci
správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 73/2014.
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- Informácia poslankyne Ing. Kataríny Mazánikovej o diplomovej práci,
vypracovanej Bc. Valériou Mederovou o možnosti zníženia nezamestnanosti v obci
Valaská Belá – o niektorých bodoch v diplomovej práci informovala Ing. Katarína
Mazániková. Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 74/2014.
- Návrh poslancov OZ na vypracovanie mapových podkladov obce Valaská Belá
firmou MBK Bratislava – poslanci jednomyseľne súhlasili s podpísaním zmluvy.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 – prijaté uznesenie
č. 75/2014.
9. Diskusia:
 Poslanci diskutovali o prípravách na oslavy obce, ktoré sa budú konať v tomto roku.
 Starosta obce informoval o uzavretí predajne CBA v priestoroch budovy Obecného
úradu vo Valaskej Belej a ukončení nájmu.
 Starosta obce informoval o prácach na úprave cintorína.
 Ing. Katarína Mazániková sa informovala o monitorovaní hlavnej cesty vo Val. Belej,
ďalej sa informovala o internete.
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
10. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 24. apríla 2014
(60/2014 – 75/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 40. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Prezentáciu firmy AE Group Piešťany k verejnému osvetleniu.
Žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o doplnenie plánu
kontinuálneho vzdelávania.
Žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o finančný príspevok.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Žiadosť Jozefa Furku a manželky Anny Furkovej, bytom Valaská Belá 294
o odkúpenie unimobunky.
Rôzne.
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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. 60/2014
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. 61/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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.
Uznesenie č. 62/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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.
Uznesenie č. 63/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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 €/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.
Uznesenie č. 64/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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
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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.
Uznesenie č. 65/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na parcelu č. 12 722 pre Juraja Slíža, bytom
Valaská Belá 421, za účelom prestavby rodinného domu.
k bodu č. 2.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 66/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
prezentáciu firmy MBK, s. r. o. Bratislava.
k bodu č. 3.: Žiadosť o doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania
Uznesenie č. 67/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania o prípravné atestačné vzdelávanie pre pani
Petru Antalovú.
k bodu č. 4.: Žiadosť Základnej školy s materskou školou Valaská Belá o finančný
príspevok
Uznesenie č. 68/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o finančný príspevok.
k bodu č. 5.: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá
Uznesenie č. 69/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
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k bodu č. 6.: Žiadosť Jozefa Furku a manž. Anny Furkovej, Valaská Belá 269
o odkúpenie unimobunky
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 7.: Prezentácia spoločnosti AE Group, s. r. o. Piesťany
Uznesenie č. 70/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
prezentáciu firmy AE Group Piešťany k verejnému osvetleniu.
k bodu č. 8.: Rôzne:
-

Rozpočtová zmena rozpočtu obce Valaská Belá
Uznesenie č. 71/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 8 , použitie prostriedkov rezervného
fondu na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku obce v zmysle
ustanovenia § 10 ods. 8 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:

Príjmy 2014
Program,
Kód
podpro zdroja
gram

Ekonomická
klasifikácia

46

454 001

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

FP Rezerv.fondu - oprava kultúrneho domu

0

25 116

25 116
0

Rozpočtové zmeny spolu:

0

25 116

25 116

Výdavky 2014
Program,
Kód Funkčná Ekonomická
podpro zdroja klasifik. klasifikácia
gram
10.1.

46

08.2.0

641 001

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

MKS - oprava kultúrneho domu

0

25 116

25 116
0

Rozpočtové zmeny spolu:

0

25 116

25 116

8

-

Rozpočtová zmena rozpočtu obce Valaská Belá
Uznesenie č. 72/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 8 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
b) (povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov) 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:

Výdavky 2014
Program,
Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
podpro zdroja
gram
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
13.1.
8.4.
10.1.
13.1.

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
09.5.0.1
08.2.0
01.1.1.6

611
623
625 001
625 002
625 003
625 004
625 005
625 007
637 004
6*
641 001
633 013

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Starosta - tarifný plat
Starosta - ZP do ZP Dôvera
Starosta - nemocenské poistenie
Starosta - starobné poistenie
Starosta - úrazové poistenie
Starosta - invalidné poistenie
Starosta - poistenie v nezamestnanosti
Starosta - poistenie do RFS
Obec - náklady na vydanie knihy o obci
ŠKD ZŠ - dotácia z OK na BV
MKS - nákup stolov a stoličiek do KD
Obec - licencia (mapy obce)

19 500
1 950
275
2 730
155
585
195
930
0
13 575
0
0

630
65
7
90
6
20
7
27
2 000
300
3 600
690

20 130
2 015
282
2 820
161
605
202
957
2 000
13 875
3 600
690

Rozpočtové zmeny spolu:

39 895

7 442

47 337

- Oznámenie Okresného úradu Trenčín o poukázaní fin. prostriedkov na
rekonštrukciu wc v ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej
Uznesenie č. 73/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu starostu obce o poukazovaných finančných prostriedkov na havarijné situácie na ZŠ
s MŠ vo Valaskej Belej.
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- Informácia poslankyne Ing. Kataríny Mazánikovej o diplomovej práci,
vypracovanej Bc. Valériou Mederovou o možnosti zníženia nezamestnanosti v obci
Valaská Belá
Uznesenie č. 74/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu poslankyne Ing. Kataríny Mazánikovej o diplomovej práci, vypracovanej
Bc. Valériou Mederovou o možnosti zníženia nezamestnanosti v obci Valaská Belá.
- Návrh poslancov OZ na vypracovanie mapových podkladov obce Valaská Belá
firmou MBK Bratislava
Uznesenie č. 75/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce uzatvoriť zmluvu s firmou MBK Bratislava na vypracovanie mapových
podkladov obce Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 5. mája 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Mazániková
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a

Anna Matlová

