Zápisnica

zo 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 29. mája 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1900 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.
Žiadosť Tomáša Púryho, bytom Valaská Belá 45 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť COOP Jednota SD Prievidza o kúpu pozemku za účelom rozšírenia
predajnej plochy.
Návrh zápisu kroniky 2007 do Kroniky obce Valaská Belá.
Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 41. 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 9 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých privítal

a oboznámil ich s programom. Poslanci nemali žiadne pripomienky k úprave a doplneniu
programu rokovania a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Katarína
Mazániková a Anna Ďurmeková.
Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Jarmilu Kopčanovú a Vendelína Pružinca.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 9, 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 úloh predloženú ústne starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 76/2014.
Uznesením č. 65/2014 poslanci odložili zmenu Územného plánu obce Valaská Belá na
parcelu č. 12 722 pre Juraja Slíža, bytom Valaská Belá 421, za účelom prestavby rodinného
domu. Obecné zastupiteľatvo schválilo zmenu územného plánu na horeuvedenú parcelu.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 Samuel Topák, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 77/2014.
2. Žiadosť Tomáša Púryho, bytom Valaská Belá 45 o odkúpenie pozemku –
poslanci schválili zámer obce odpredať majetok obce Valaká Belá Tomášovi Púrymu
a manželke Márii Púryovej, rod. Kocúrovej, trvale bytom Valaská Belá 45 a to pozemok
parcela č. 18 548/14 zastavené plochy a nádvoria o výmere 44 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa
GP č. 28/2014, vyhotoveného dňa 25. 3. 2014 za cenu 2,50 €/m2 v zmysle Zákona
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a odst. 8 písm. e) a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľ – jedná sa o parcelu, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť zastavanej plochy – dvor rodinného domu č. 45.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 78/2014
3. Žiadosť COOP Jednota SD Prievidza o kúpu pozemku za účelom rozšírenia
predajnej plochy – žiadosť prečítal starosta obce. K predaju pozemku prebehla dlhšia
rozprava medzi poslancami. O predaji poslanci hlasovali. Uznesenie nebolo prijaté.
Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa hl. 2 (Vendelín Pružinec a Jarmila Kopčanová),
nehlasoval 0 – nebolo prijaté uznesenie.
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4. Návrh zápisu kroniky 2007 do Kroniky obce Valaská Belá – zápis bol zaslaný
všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci schválili zápis do
Kroniky obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 79/2014.
5. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014 – bol zaslaný
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. Poslanci rozpočtovú zmenu jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 80/2014.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí sa zúčastnila riaditeľka Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej Mgr. Jana
Cvíčelová. Oboznámila poslancov aké financie škola získala a čo za ne zakúpili.
Informovala obecné zastupiteľstvo o financiách, ktoré získala ako sponzorské na
rekonštrukciu wc v budove školskej jedálne. Prebehla rozprava medzi poslancami
a riaditeľkou základnej školy. Riešili spoločne problém nedostatočných priestorov
materskej školy. Poslanci informácie pani riaditeľky ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 81/2014.
7.

Rôzne:

- Informácia starostu obce – starosta obce informoval poslancov o účasti na ZMOS
v Bratislave. Ďalej informoval o prísľube na navyšovaní podielových daní. Poslanci
uvedené informácie vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 82/2014.
8. Diskusia:
 Poslanci diskutovali o prípravách na oslavy obce, ktoré sa budú konať v tomto roku.
 Poslanec Vendelín Pružinec sa informoval o poplatkoch za používanie
multifunkčného ihriska pre futbalistov, informoval o pripomienkach rady školy.
 Poslanec Ing. Viliam Furka informoval OZ o žiadosti občanov o vybudovanie
chodníka nad hlavnou cestou.
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
9. 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

zo 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 29. mája 2014
(76/2014 – 81/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 41. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Tomáša Púryho, bytom Valaská Belá 45 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť COOP Jednota SD Prievidza o kúpu pozemku za účelom rozšírenia
predajnej plochy.
Návrh zápisu kroniky 2007 do Kroniky obce Valaská Belá.
Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014.
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. 76/2014
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. 77/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
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.: Žiadosť Tomáša Púryho, bytom Valaská Belá 45 o odkúpenie
pozemku.
Uznesenie č. 78/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Tomášovi Púrymu a manželke Márii Púryovej
rod. Kocúrovej, trvalo bytom Valaská Belá č. 45 a to pozemok parcela č. 18 548/14
zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa GP č. 28/2014,
vyhotoveného dňa 25. 3. 2014 za cenu 2,50 €/m2 v Zákona o majetku obcí
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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 tvorí
neoddeliteľnú súčasť zastavanej plochy – dvor rodinného domu č. 45.
k bodu č. 3.: Žiadosť COOP Jednota SD Prievidza o kúpu pozemku za účelom
rozšírenia predajnej plochy.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 4.: Návrh zápisu kroniky 2007 do Kroniky obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 79/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zápis kroniky 2007 do Kroniky obce Valaská Belá.
k bodu č. 5.: Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2014.
Uznesenie č. 80/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 12 , 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

25 116

1 720

26 836
0

Rozpočtové zmeny spolu:

25 116

1 720

26 836

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

25 116

1 720

26 836
0

Rozpočtové zmeny spolu:

25 116

1 720

26 836
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k bodu č. 6.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 81/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie pani riaditeľky ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej Mgr. Jany Cvíčelovej.
k bodu č. 7.: Rôzne.
Uznesenie č. 82/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 6. júna 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jarmila Kopčanová

a
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Vendelín Pružinec

