Zápisnica

zo 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 28. augusta 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 – hl. kontrolór,
Anna Ďurmeková, Ing. Viliam Furka a Miroslav Podskoč - poslanci
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2100 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.
14.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Doplnenie uznesenia č. 61/2014, ktoré bolo prijaté na zasadnutí OZ dňa 24. 4.
2014.
Žiadosť Jozefa Kurica a manželky Jozefíny Kuricovej, rod. Sieklovej, trvalo
bytom Valaská Belá č. 454 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Štefana Podskoča, bytom Valaská Belá 218, Terézie Podskočovej,
bytom Valaská Belá 219 a Jaroslava Podskoča, bytom Valaská Belá 648
o usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Žiadosť Jána Grošafta a manželky Anny Grošaftovej, rod. Súderovej, bytom
Valaská Belá 220 o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Rudolfa Lednického a manž. Anny Lednickej, trvalo bytom
Okružná 1443/68, Púchov o odkúpenie pozemku.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za II. štvrťrok 2014.
Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá č. 20/2014.
Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia
a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
Informácie starostu obce Valaská Belá.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 43. 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 7. bude prejednaná
žiadosť Kristiána Fuleka, Valaská Belá č. 238 o odpredaj parcely. 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. Katarína
Mazániková a Jarmila Kopčanová.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Vendelína Pružinca.
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. 94/2014.
- Neboli žiadne úlohy.
2. Doplnenie uznesenia – starosta obce oboznámil poslancov čo je potrebné doplniť
v uznesení č. 61/2014 z 24. 4. 2014, ktoré sa týkalo odpredaja pozemku parc. č. 81/1
Ing. Vladimírovi Mazánovi. Návrhová komisia prečítala návrh na doplnenie uznesenia.
Poslanci doplnenie uznesenia jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 95/2014.
3. Žiadosť Jozefa Kurica a manželky Jozefíny Kuricovej, rod. Sieklovej, trvalo
bytom Valaská Belá č. 454 o odkúpenie pozemku – prečítal starosta obce. Poslanci
jednomyseľne schválili zámer o odpredaj parcely CKN č. 1 2818/4 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 82 m2 za cenu 2,50 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, jedná sa
o parcelu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zastavanej plochy – dvor rodinného
domu č. 454.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 96/2014
4. Žiadosť Štefana Podskoča, bytom Valaská Belá 218, Terézie Podskočovej,
bytom Valaská Belá 219 a Jaroslava Podskoča,
bytom Valaská Belá 648
o usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou – žiadosť prečítal starosta
obce. Poslanci schválili odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou parcelu
CKN č. 934/22 orná pôda o výmere 1 m2, parcelu CKN č. 934/19 zastavané plochy
2

a nádvoria o výmere 75 m2 za cenu 2,50/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 97/2014.
5. Žiadosť Jána Grošafta a manželky – poslanci schválili zámer odpredať majetok
obce Valaská Belá Jánovi Grošaftovi a manželke Anne Grošaftovej rod. Súderovej, trvalo
bytom Valaská Belá č. 220 a to pozemok parcela CKN č. 934/27 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa GP č. 303/2014, vyhotoveného
dňa 21. 7. 2014 za cenu 2,50 €/m2 podľa 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. 220
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 98/2014.
6. Žiadosť Rudolfa Lednického a manž. Anny Lednickej, trvalo bytom
Okružná 1443/68, Púchov o odkúpenie pozemku – prečítal starosta obce. Poslanci
navrhli odpredaj parcely CKN č. 7679/2 zamietnuť.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 99/2014.
7. Žiadosť Kristiána Fuleka a manželky Aleny, bytom Valaská Belá 238
o odkúpenie parcely – prečítal starosta obce, poslanci žiadosť o odkúpenie parcely č.
909/5 odložili do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 100/2014.
8. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za II. štvrťrok 2014 – bolo zaslané všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci plnenie rozpočtu obce vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 101/2014.
9. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá č. 20/2014 – návrh
rozpočtovej zmeny bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Zmenu rozpočtu vysvetlil starosta obce. Jedná sa o navýšenie financií na úpravu cintorína
a zriadenie materskej školy (predškolskej triedy) v budove školskej jedálne pri základnej
škole. K návrhu rozpčtovej zmeny sa vyjadrila aj pani riaditeľka Základnej školy vo
Valaskej Belej. O plnení rozpočtu informovala aj ekonómka ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
Oboznámila prítomných, že narástli platy učiteľov a rozpočet na prevádzku je vyčerpaný
a nie je z čoho čerpať na navýšenie. Zlá situácia je aj v školskej jedálni MŠ. Prebehla dlhá
rozprava medzi poslancami, starostom obce a zástupcami ZŠ s MŠ vo Val. Belej. Poslanci
rozpočtovú zmenu rozpočtu obce Valaská Belá jednomyseľne schválili podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 102/2014.
Riaditeľka ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej predložila návrh na zmenu účelu dotácie na
originálne kompetencie na správu školských budov v stredisku MŠ a ŠJ pri MŠ v sume
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3039,76 € na nákup materiálu: interierové vybavenie (plastové postieľky + matrace, skrinky,
stoly, stoličky) a materiálové zásoby (posteľná výbava).
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 103/2014.
10. Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia
a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica – starosta
obce predložil poslancom návrh zmluvy č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena podľa §-u 151n Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisova uzavretej podľa § 50a Obč. zákonníka, na investičnú akciu
„Aglomeriácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV“. Poslanci jednomyseľne schválili
podpísanie tejto zmluvy.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 104/2014
Ďalej starosta obce predložil návrh zmluvy č. 9000837/2014/01 o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov, uzavretej podľa §-u 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov a dohody o podmienkach vzájomnej spolupráce pri
zabezpečení odkanalizovania Aglomerácie Valaská Belá medzi Obcou Valaská Belá a StVS,
a. s. Banská Bystrica. Poslanci o návrhu na uznesenie hlasovali.
Hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – nebolo prijaté uznesenie
11. Informácie starostu obce Valaská Belá:
- Starosta obce informoval o podpísaní zmluvy s MBKart - European Map Center
International, Bratislava k spracovaniu mapových dát, ďalej informoval o platbe advokátke
JUDr. Eve Matulayovej, PhD., ďalej informoval o vypracovaní auditu verejného osvetlenia
a auditu striech verejných budov. Poslanci informácie starostu obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 105/2014.
12. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce –
občania nemali žiadne pripomienky.
13. Rôzne:
- Starosta obce predstavil poslancom OZ nového pána farára vdp. PaedDr. Róberta
Stenchláka, ktorý predložil obecnému zastupiteľstvu zhodnotenie jestvujúceho stavu
objektu farského úradu + odporúčané zásahy na revitalizáciu Farského úradu vo Valaskej
Belej Poslanci správu správcu farnosti vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 106/2014.
- Upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovenia § 36 ods. 7
písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov – predložil obecnému zastupiteľstvu starosta obce. Obecné
zastupiteľstvo upozornenie prokurátora vzalo na vedomie a odporučilo starostovi obce
predložiť na budúce zasadnutie OZ návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 107/2014.
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- Vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe Základnej školy voValaskej
Belej podľa predložených návrhov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 108/2014.
- Obecné zastupiteľstvo navrhlo pripraviť podklady k zrušeniu MKS Valaská Belá.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 109/2014.
14. Diskusia:
 Poslankyňa Anna Matlová navrhla, aby sa presťahovala lekáreň do miestnosti vedľa
miestnosti lekára.
 Poslanci navrhovali prenajať priestory lekárne na byty.
 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.

UZNESENIA

zo 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 28. augusta 2014
(94/2014 – 109/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 43. zasadnutí prerokovalo:
1.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Doplnenie uznesenia č. 61/2014, ktoré bolo prijaté na zasadnutí OZ dňa 24. 4.
2014.
3. Žiadosť Jozefa Kurica a manželky Jozefíny Kuricovej, rod. Sieklovej, trvalo
bytom Valaská Belá č. 454 o odkúpenie pozemku.
4. Žiadosť Štefana Podskoča, bytom Valaská Belá 218, Terézie Podskočovej,
bytom Valaská Belá 219 a Jaroslava Podskoča, bytom Valaská Belá 648
o usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
5. Žiadosť Jána Grošafta a manželky Anny Grošaftovej, rod. Súderovej, bytom
Valaská Belá 220 o odkúpenie pozemku.
6. Žiadosť Rudolfa Lednického a manž. Anny Lednickej, trvalo bytom
Okružná 1443/68, Púchov o odkúpenie pozemku.
7. Žiadosť Kristiána Fuleka a manželky Aleny, bytom Valaská Belá 238
o odpredaj parcely.
8. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za II. štvrťrok 2014.
9. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá č. 20/2014.
10. Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia
a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
11. Informácie starostu obce Valaská Belá.
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12. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
13. 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. 94/2014
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.

k bodu č. 2.: Doplnenie uznesenia č. 61/2014, ktoré bolo prijaté na zasadnutí OZ
dňa 24. 4. 2014.
Uznesenie č. 95/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 61/2014, prijatého na zasadnutí OZ zo dňa 24. 04. 2014 a to:
odpredaj majetku obce Valaská Belá Ing. Vladimírovi Mazánovi a manželke Ľubomíre
Mazánovej, rod. Šramkovej a to pozemok parc. CKN č. 81/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 28 m2.

k bodu č. 3.: Žiadosť Jozefa Kurica a manželky Jozefíny Kuricovej, rod. Sieklovej,
trvalo bytom Valaská Belá č. 454 o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 96/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Kuricovi a manželke Jozefíne
Kuricovej rod. Sieklovej, trvalo bytom Valaská Belá č. 454 a to pozemok parcela CKN
č. 12 818/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa GP
č. 79/2014, vyhotoveného dňa 27. 2. 2014 za cenu 2,50 €/m2 podľa 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. 454.
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k bodu č. 4.: Žiadosť Štefana Podskoča, bytom Valaská Belá 218, Terézie
Podskočovej, bytom Valaská Belá 219 a Jaroslava Podskoča, bytom Valaská Belá
648 o usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Uznesenie č. 97/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
výkup neusporiadaných pozemkov pod miestnou komunikáciou obce Valaská Belá
za cenu 2,50 €/m2, podľa predloženého GP č. 294/2014, vyhotoveného dňa 15. 07. 2014.
Jedná sa o parcelu CKN č. 934/22 orná pôda o výmere 1 m2, parcelu CKN č. 934/19
zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2. Náklady za zápis do KN spojené s prevodom
nehnuteľnosti znáša kupujúci.

k bodu č. 5.: Žiadosť Jána Grošafta a manželky Anny Grošaftovej, rod. Súderovej,
bytom Valaská Belá 220 o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 98/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jánovi Grošaftovi a manželke Anne
Grošaftovej rod. Súderovej, trvalo bytom Valaská Belá č. 220 a to pozemok parcela CKN
č. 934/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa GP
č. 303/2014, vyhotoveného dňa 21. 7. 2014 za cenu 2,50 €/m2 podľa 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. 220.

k bodu č. 6.: Žiadosť Rudolfa Lednického a manž. Anny Lednickej, trvalo bytom
Okružná 1443/68, Púchov o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 99 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
odpredaj majetku obce Valaská Belá Rudolfovi Lednickému a manželke Anne Lednickej,
trvalo bytom Okružná 1443/68, 020 01 Púchov a to pozemok parcela CKN č. 7679/2
trvale trávne porasty o výmere 206 m2 a to spoluvlastnícky podiel 7/8 k. ú. Valaská Belá.
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k bodu č. 7.: Žiadosť Kristiána Fuleka a manželky Aleny, bytom Valaská Belá 238
o odkúpenie parcely.
Uznesenie č. 100 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Kristiána Fuleka a manž. Aleny Fulekovej, rod. Štolovskej o odkúpenie parcely
č. 909/5.
k bodu č. 8.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za II. štvrťrok 2014.
Uznesenie č. 101 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za II. štvrťrok 2014.
k bodu č. 9.: Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá č. 20/2014.
Uznesenie č. 102 /2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 20, 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
Úprava
Suma pred rozpočtu:
Suma
úpravou
+ zvýšenie po úprave
rozpočtu
- zníženie rozpočtu
v€
v€
v€

Kód
zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Popis upravenej položky

46

454 001

FP Rezerv.fondu-výstavba parkoviska na cint.

50 000

13 000

63 000
0

Rozpočtové zmeny spolu:

50 000

13 000

63 000

Výdavky 2014
Program,
Kód Funkčná Ekonomická
podpro zdroja klasifik. klasifikácia
gram
3.3
6.1
6.2
8.1

46
41
41
41

08.4.0
04.5.1.2
04.5.1.3
09.1.1.1

717 001
635 006
637 004
6*

Popis upravenej položky

Cint. VB - výstavba parkoviska na cintoríne
Výst.a opr.MK - údržba MK
Údržba MK - odhŕňanie
8 snehu
MŠ-dotácia z OK na BV (1278 z prebytkuBR)

Úprava
Suma pred rozpočtu:
Suma
úpravou
+ zvýšenie po úprave
rozpočtu
- zníženie rozpočtu
v€
v€
v€
50
15
6
71

000
300
000
563

13 000
-7 700
-781
9 759

63
7
5
81

000
600
219
322
0

Rozpočtové zmeny spolu:

142 863

14 278

157 141

Uznesenie č. 103/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu účelu dotácie na originálne kompetencie na správu školských budov v stredisku MŠ
a ŠJ pri MŠ v sume 3 039,76 € na nákup materiálu: interiérové vybavenie (plastové
postieľky + madrace, skrinky, stoly, stoličky) a materiálové zásoby (posteľná výbava).

k bodu č. 10.: Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá –
kanalizácia a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
Uznesenie č. 104/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
podpísanie zmluvy č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena podľa § 151n Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, uzavretá podľa § 50a Občianskeho zákonníka na investičnú akciu „Aglomerácia
Valaská Belá – kanalizácia a ČOV“ medzi obcou Valaská Belá a StVS, a. s. Banská Bystrica.

k bodu č. 11.: Informácie starostu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 105/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie starostu obce Valaská Belá.

k bodu č. 13.: Rôzne.

Uznesenie č. 106/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

berie na vedomie
zhodnotenie jestvujúceho stavu objektu + odporúčané zásahy na revitalizáciu Farského
úradu vo Valaskej Belej od prítomného správcu farnosti vdp. PaedDr. Róberta Stenchláka.
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Uznesenie č. 107/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov.
B) odporúča
starostovi obce Valaská Belá predložiť na budúce OZ návrh VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp.
Uznesenie č. 108/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe ZŠ s MŠ vo Val. Belej podľa priložených
inventúrnych súpisov majetku.
Uznesenie č. 109/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť podmienky a podklady k zrušeniu príspevkovej organizácie MKS
vo Valaskej Belej.

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

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Vendelín Pružinec

