Zápisnica

zo 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. júna 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Jozef Krett, Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová a Miroslav Podskoč - neprítomní
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.
10.
11.
12.
13.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Ivana Šimku, bytom Valaská Belá 12 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o úpravu pravidiel prenajímania
multifunkčného ihriska.
Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o poskytnutie financií na opravu sociálnych
zariadení.
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2013.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2014.
Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného odvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nasledujúce volebné
obdobie.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 42. 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, ktorý doplnil a pozmenil. Ako bod 3. bude prejednaná
žiadosť ZŠ s MŠ o doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania. 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 Anna Matlová.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Annu Ďurmekovú a Samuela Topáka.
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 úloh predloženú ústne starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 82/2014.
- Uznesením č. 75/2014 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce uzatvoriť
zmluvu s firmou MBK Bratislava na vypracovanie mapových podkladov obce Valaská Belá.
Úloha bola splnená.
- Uznesením 78/2014 – 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 zreteľa – jedná sa o parcelu,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zastavanej plochy – dvor rodinného domu č. 45.
Poslanci hlasovali o odpredaji horeuvedenej parcely. Žiadosť Tomáša Púryho, bytom
Valaská Belá 45 o odkúpenie pozemku bola schválená.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0– prijaté uznesenie č. 83/2014
2. Žiadosť Ivana Šimku, bytom Valaská Belá 12 o odkúpenie pozemku – starosta
obce prečítal žiadosť Ivana Šimku. Na uvedenú parcelu je uzatvorená nájomná zmluva do
roku 2022. Starosta obce navrhol nechať parcelu v dlhodobom prenájme. Poslanci
hlasovali o zámere odpredať majetok obce Valaská Belá Ivanovi Šimkovi a manželke
Renáte Šimkovej rod. Sýkorovej, bytom Valaská Belá 12, a to pozemok parc. č. 18 626/5 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 k. ú. Valaská Belá v zmysle Zákona
o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) priamym
predajom najmenej za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku (vodné plochy).
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Hlasovanie: za 2 (Samuel Topák, Anna Ďurmeková), proti 2 Ing. Viliam Furka a Anna
Matlová, zdržal sa hl. 1 (Vendelín Pružinec), nehlasoval 1 (Ing. Katarína Mazániková) –
uznesenie nebolo prijaté.
3. Žiadosť o doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania – prečítal starosta obce.
Poslanci doplnenie plánu kontinuálního vzdelávania jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 84/2014
4. Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o úpravu pravidiel prenajímania
multifunkčného ihriska – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci schválili úpravu
pravidiel prenajímania multifunkčného ihriska podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5, proti 1 (Vendelín Pružinec), zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 85/2014.
5. Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o poskytnutie financií na opravu sociálnych
zariadení – žiadosť prečítal starosta obce. Riaditeľka ZŠ s MŠ oboznámila poslancov, že
základná škola dostala od pozostalých pána Šebastiána Labu 520 € ako dar na opravu
sociálnych zariadení do ŠJ pri ZŠ s MŠ. Žiada preto o poskytnutie fin. prostriedkov na
opravu havarijného stavu sociálnych zariadení v školskej jedálni.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl.1(Anna Ďurmeková), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 86/2014.
6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá – bola
zaslaná všetkým poslancom. Poslanci správu hl. kontrolóra vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 87/2014.
7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2013 – správu nezávislého audítora
prečítal starosta obce, poslanci ju vzali na veodmie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 88/2014.
Schválenie záverečného účtu obce Valaská Belá za rok 2013 – predložil starosta obce.
Poslanci záverečný účez jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 89/2014.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2014 – bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie
OZ. Prečítal ho starosta obce. Poslanci plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 90/2014.
9. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného odvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014 – návrhová komisia predložila
návrh na uznesenie, v ktorom určila jeden volebný obvod a celkom 9 poslancov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 91/2014.
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10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nasledujúce volebné
obdobie - návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, v ktorom určila funkciu
starostu obce na celý úväzok.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 92/2014
11. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
na zasadnutí sa zúčastil žiadateľ o odpredaj pozemku, ktorý sa vyjadril k odpredaju
pozemku. Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková reprodukovala požiadavku pani Fulekovej,
aby sa pokračovalo v kosení nad základnou školou. Prebehla rozprava medzi riaditeľkou
ZŠ s MŠ, učiteľkou MŠ a poslancami k oprave sociálnych zariadení v budove ŠJ pri ZŠ.
Poslankyňa Anna Ďurmeková reprodukovala požiadavku obyvateľov na Stanáku
o vyriešenie vodovodu na Stanáku. Poslanec Samuel Topák sa informoval o realizácii
výstavby kanalizácie a ČOV v našej obci.
12. Rôzne:
- Starosta obce informoval o podpísaní zmluvy o doplnkovom dôchodkovom
sporení s poisťovňou Stabilita – starosta obce informoval poslancov o schválení
rozpočtovej zmeny na základe horeuvedeného, ďalej informoval, že sa jedna o dvoch
zamestnancov a starostu obce. Poslanci rozpočtovú zmenu jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 00/2014.
13. Diskusia:
 Poslankyňa Ing. Katarína Mazániková sa informovala o zriadení priestorov pre
predškolákov v priestoroch ŠJ pri ZŠ s MŠ. Informovala pani riaditeľka a starosta obce.
Prebehla dlhšia rozprava.
 Poslanci diskutovali o prípravách na oslavy obce, ktoré sa budú konať v tomto roku.
Starosta oboznámil poslancov o programe osláv.
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
14. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

UZNESENIA

zo 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. júna 2014
(82/2014 – 93/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 42. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Ivana Šimku, bytom Valaská Belá 12 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť ZŠ s MŠ o doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania.
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4.

Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o úpravu pravidiel prenajímania
multifunkčného ihriska.
5. Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o poskytnutie financií na opravu sociálnych
zariadení.
6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2013.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2014.
9. Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného odvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014.
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nasledujúce volebné
obdobie.
11. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
12. 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. 82/2014
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. 83/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku 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 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 tvorí neoddeliteľnú súčasť zastavanej
plochy – dvor rodinného domu č. 45.
k bodu č. 2.: Žiadosť Ivana Šimku, bytom Valaská Belá 12 o odkúpenie pozemku.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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k bodu č. 3.: Žiadosť ZŠ s MŠ o doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania.
Uznesenie č. 84/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie plánu kontinuálneho vzdelávania o aktualizačné vzdelávanie Dosahovanie
psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa pre Mgr. Janu
Cvíčelovú.
k bodu č. 4.: Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o úpravu pravidiel prenajímania
multifunkčného ihriska.
Uznesenie č. 85/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
úpravu pravidiel prenajímania multifunkčného ihriska a to zrušenie 50% zľavy pre TJ Štart
Krištáľ Valaská Belá.
k bodu č. 5.: Žiadosť ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o poskytnutie financií na opravu
sociálnych zariadení.
Uznesenie č. 86/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z mimorozpočtového Rezervného fondu na odstránenie
havarijného stavu soc. zariadení v budove ŠJ ZŠ v roku 2014 s tým, že finančné prostriedky
budú poukázané podľa predložených výkazov vykonaných prác a kalkulácie nákladov na
tieto práce, max. do výšky limitu určeného verejným obstarávaním.
k bodu č. 6.: Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 87 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá .
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k bodu č. 7.: Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2013.
Uznesenie č. 88 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce Valaská Belá .
Uznesenie č. 89 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s c h v a ľ u j e
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.
II. Potvrdzuje spôsob financovania schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
14 662,73 € v priebehu rozpočtového roka 2013 z finančných prostriedkov z Rezervného
fondu obce.
Návrh záverečného účtu obce bol podľa § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/204 Z. z. v
platnom znení daný na verejnú diskusiu v čase od 14. 5. 2014 do dňa prerokovania
v obecnom zastupiteľstve.
k bodu č. 8.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na druhý polrok 2014.
Uznesenie č. 90 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na druhý polrok 2014.
k bodu č. 9.: Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného odvodu pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014.
Uznesenie č. 91 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
určuje
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3 písmena d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Valaská Belá.
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k bodu č. 10.: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nasledujúce
volebné obdobie.
Uznesenie č. 92 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
určuje
podľa § 11 ods. 4 písmena i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce Valaská
Belá vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
k bodu č. 12.: Rôzne.
Uznesenie č. 93 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 15 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:

Príjmy 2014
Program,
podprogram

Kód
zdroja

Rozpočtová
položka

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€
0

Rozpočtové zmeny spolu:

0

Výdavky 2014
Program,
podprogram
13.1

Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
zdroja

41

01.1.1.6

627

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

0

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Obec - dopln.dôchod.sporenie
z prebytku bežného roku

1 800

200

2 000

Rozpočtové zmeny spolu:

1 800

200

2 000

Vo Valaskej Belej dňa 7. júla 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Anna Ďurmeková

a
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Samuel Topák

