Zápisnica

zo 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 30. októbra 2014
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomná:
Anna Ďurmeková
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 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.
15.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia
a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
Žiadosť o finančný príspevok na sanáciu vlhkého muriva na kostole
a prepojenie vonkajšieho osvetlenia v areáli kostola na verejné osvetlenie obce.
Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia.
Žiadosť SZZP Valaská Belá o poskytnutie finančného príspevku na činnosť
ZO SZZP.
Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ vo Val Belej o finančný príspevok.
Žiadosť DHZ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2013.
Žiadosť ZŠ s MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných príjmov
v ŠJ na kapitálové výdavky.
Žiadosť o zmenu VZN.
Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.

16. Diskusia.
17. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 45. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej otvoril
a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12
odst. 1 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. Poslanci nemali žiadne pripomienky k programu
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: Viktor Kotian a
Ing. Viliam Furka
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Katarínu Mazániková a Annu Matlovú.
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 zástupca starostu
obce. Správu o plnení úloh predloženú ústne poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 121/2014.
Uznesením č. 113/2014 bol schválený zámer odpredať majetok obce Valaská Belá
Kristiánovi Fulekovi a manželke Alene Fulekovej, rod. Štolovskej, trvalo bytom Valaská
Belá č. 238 a to pozemok parcela CKN č. 909/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere
159 m2 k. ú. Valaská Belá, 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 jedinú prístupovú cestu na pozemky pána Fuleka
a jeho rodiny. Poslanci jednomyseľne schválili odpredaj majetku obce v zmysle zámeru.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 122/2014. Uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesením č. 114/2014 OZ uložilo predsedovi komisie ochrany verejného poriadku
prešetriť medziľudské vzťahy medzi p. Stanislavom Krúpom a dotknutými susedmi
p. Jozefom Mihálom a pani Evou Bagínovou a pokúsiť sa o zmier – úloha trvá.
Uznesením č. 115/2014 bolo uložené pracovníčke obce pani Daniele Cigáňovej preveriť
skutkový stav verejného priestranstva a postupovať v zmysle VZN č. 7/2008
o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území
obce Valaská Belá – úloha je splnená.
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Uznesením č. 120/2014 bolo do budúceho zasadnutia OZ odložené stanovisko
k nájomným zmluvám na byty v ZŠ č. 242 – odložené do bodu rôzne. Túto záležitosť
poslanci rozoberú v bode 15. Rôzne.
Na rokovanie OZ sa dostavil Vendelín Pružinec o 16,40 h.
2. Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia
a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica – starosta
obce informoval, že sa jedná o Zmluvu č. 9000837/2014/01 o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy podľa § 588 nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, uzavretá podľa §-u 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov a dohodu o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní
odkanalizovania Aglomerácie Valaská Belá, ktorá bola odložená na minulom zasadnutí OZ
z dôvodu, že nebol prítomný Ing. Žabka. Zástupca vodárenskej spoločnosti sa vyjadril
k uzatvoreniu zmluvy, vysvetlil podmienky zmluvy, oboznámil poslancov o postupoch, pod
ČOV treba vyriešiť pozemok aj prístupovú cestu. Zdôvodnil, že povinnosť odkanalizovať
obec je na strane obce, nie na strane StVS. Napojenie do kanalizácie musí byť cca 80 %
obyvateľov, upozoril, že občania čo majú ČOV pri RD sú ako dočasné stavby, alebo majú
skolaudovanú do vybudovania kanalizácie. Ďalej uviedol, že miestne komunikácie, ktoré
boli novovybudované sa budú riešiť. Keď vyjde výzva, je už potrebné stavebné povolenie
a ostatné veci vyriešené. Domy, ktoré sú gravitačne nižšie budú mať prečerpávacie stanice,
kde bude potrebné budú domové čerpacie stanice. Obyvatelia, ktorí nemajú technickú
možnosť sa napojiť sa budú riešiť technickým zvozom, alebo malými ČOV. Uviedol, že je
možné riešiť vodovod v spolupráci s StVS pri budovaní kanalizácie. V prípade, že projekt
neprejde, je možné ho použiť pre iné výzvy, napr. cez Enviroprojekt. Po dlhej rozprave
medzi Ing. Žabkom, starostom obce, hl. kontrolórom a poslancami OZ poslanci schválili
podpísanie zmluvy.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 123/2014.
3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Valaská Belá o finančný príspevok
na sanáciu vlhkého muriva na kostole a prepojenie vonkajšieho osvetlenia v areáli
kostola na verejné osvetlenie obce – prečítal starosta obce. Hl. kontrolór upozornil, že
nemožno poukázať príspevok do budovy, ktorá nie je majetok obce. Poslanci žiadosť
zamietli.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 124/2014
4. Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci žiadosť zamietli s tým, že
bol vypracovaný audit verejného osvetlenia, ktorým sa bude verené osvetlenie riešiť
celoplošne.
Hlasovanie: za 6, proti 1 (Miroslav Podskoč), zdržal sa hl. 1 (Jarmila Kopčanová),
nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 125/2014.
5. Žiadosť ZO SZZP Valaská Belá o poskytnutie finančného príspevku na
činnosť ZO SZZP – žiadosť prečítal starosta obce. Finančný príspevok bude zapracovaný
do rozpočtu obce, s tým, že bude doložená správa o činnosti.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 126/2014.
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6. Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ vo Val Belej o finančný príspevok
– prečítal starosta obce. OZ odporučilo zapracovať príspevok do návrhu rozpočtu
na rok 2015.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 127/2014.
7. Žiadosť DHZ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015 –
prečítal starosta obce. Poslanci jednomyseľne schválili s tým, že do 15. 11. 2014 doložia
účel dotácie fin. komisi.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 128/2014.
8. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015 –
žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci navrhli zapracovať dotáciu do rozpočtu obce.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 129/2014.
9. Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov – prečítal starosta obce. Poslanci predĺženie nájomnej zmluvy
navrhli do 31. 12. 2015 za rovnakých podmienok.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 130/2014.
10. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2013 – bola zaslaná všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 131/2014.
11. Žiadosť ZŠ s MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných príjmov
v ŠJ na kapitálové výdavky – prečítal starosta obce. Poslanci schválili preklasifikovanie
bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ na kapitálové výdavky v sume 2248,80 €.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 132/2014.
12. Žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu VZN č. 8/2012 –
poslanci žiadosť o zmenu VZN jednomyseľne zamietli.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 133/2014.
13. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá – návrh rozpočtovej
zmeny predložil starosta obce. Poslanci zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 28
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Jarmila Kopčanová) – prijaté
uznesenie č. 134/2014.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí bola prítomná Anna Kuricová, ktorá zastupovala žiadateľov Mgr. Zuzanu
Kuricovú, bytom Valaská Belá 582 a Matúša Môcika, bytom Valaská Belá 638 o zmenu
územného plánu. Hl. kontrolór upozornil, že takéto prijímanie uznesení a schvaľovanie
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zmien územného plánu obce nie je v súlade so zákonom. Je potrebné prípravu nového
územného plánu zaradiť do budúcoročných rozpočtov.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 135/2014
15. Rôzne:
- Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu v objekte
zdravotného strediska – prečítal starosta obce, poslanci prenájom nebytových priestorov
schválili do 31. 5. 2015 za tých istých podmienok ako doposiaľ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 136/2014.
- Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o prenájom
garáže v areáli ZS – prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom
garáže v areáli ZS do 31. 12. 2015 za cenu 10,- €/mesačne.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 137/2014.
- Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný príspevok –
prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo žiadosť o mimoriadny fin. príspevok
zamietlo.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 138/2014.
- Právny rozbor k nájomným zmluvám na byty v budove ZŠ – bol odložený
z minulého zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce
do 31. 1. 2015 pripraviť podklady na určenie bytov v budove základnej školy.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 139/2014.
16. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
17. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a zástupca starostu obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIA

zo 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 30. októbra 2014
(121/2014 – 139/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 45. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia
a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Žiadosť o finančný príspevok na sanáciu vlhkého muriva na kostole
a prepojenie vonkajšieho osvetlenia v areáli kostola na verejné osvetlenie obce.
Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia.
Žiadosť SZZP Valaská Belá o poskytnutie finančného príspevku na činnosť
ZO SZZP.
Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ vo Val Belej o finančný príspevok.
Žiadosť DHZ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
Žiadosť Jána Hofera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2013.
Žiadosť ZŠ s MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných príjmov
v ŠJ na kapitálové výdavky.
Žiadosť o zmenu VZN.
Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
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. 121/2014
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. 122/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce Valaská Belá Kristiánovi Fulekovi a manželke Alene Fulekovej rod.
Štolovskej, trvalo bytom Valaská Belá č. 238 a to pozemok parcela CKN č. 909/5
zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2 k. ú. Valaská Belá, 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 jedinú
prístupovú cestu na pozemky pána Fuleka a jeho rodiny.
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k bodu č. 2.: Informácie o investičnej akcii „Aglomerácia Valaská Belá –
kanalizácia a ČOV“, ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
Uznesenie č. 123/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Zmluvu č. 9000837/2014/01 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa § 588 nasl.
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, uzavretá podľa §-u
50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov a dohoda
o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania Aglomerácie
Valaská Belá.
k bodu č. 3.: Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Valaská Belá o finančný
príspevok na sanáciu vlhkého muriva na kostole a prepojenie vonkajšieho
osvetlenia v areáli kostola na verejné osvetlenie obce.
Uznesenie č. 124/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť o finančný príspevok na sanáciu vlhkého muriva na kostole a prepojenie
vonkajšieho osvetlenia v areáli kostola na verejné osvetlenie obce.
k bodu č. 4.: Žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88
o rozšírenie verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 125/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88 o rozšírenie verejného
osvetlenia, nakoľko bol vypracovaný audit verejného osvetlenia a na základe uvedenej
skutočnosti bude rozšírenie osvetlenia riešené celoplošne.
k bodu č. 5.: Žiadosť SZZP Valaská Belá o poskytnutie finančného príspevku
na činnosť ZO SZZP.
Uznesenie č. 126/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať príspevok pre Základnú organizáciu SZZP Valaská Belá do
návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 po predložení správy o činnosti
organizácie za rok 2014 v termíne do 15. 11. 2014.
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k bodu č. 6.: Žiadosť OZ Rodičovského združenia pri ZŠ vo Val Belej o finančný
príspevok.
Uznesenie č. 127/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať príspevok pre Občianske združenie, Rodičovské združenie
pri ZŠ vo Valaskej Belej do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015.
k bodu č. 7.: Žiadosť DHZ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
Uznesenie č. 128/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať príspevok pre príspevok DHZ vo Valaskej Belej do návrhu
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 po predložení špecifikácie použitia finančnej
dotácie na rok 2015 v termíne do 15. 11.2014.
k bodu č. 8.: Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o poskytnutie dotácie
na rok 2015.
Uznesenie č. 129/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať príspevok TJ Štart Krištáľ Valaská Belá do návrhu rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2015.
k bodu č. 9.: Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy
o prenájme nebytových priestorov.
Uznesenie č. 130/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 1571/2007 upravenú doplnkom č. 1/2009, doplnkom
č. 2/2009 a doplnkom č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov vo výmere 131,10 m2 pre
Jána Höfera, bytom Kollárová 1306, 018 41 Dubnica nad Váhom a to do 31. 12. 2015
za rovnakých podmienok.
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k bodu č. 10.: Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31. 12. 2013.
Uznesenie č. 131/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2013.
k bodu č. 11.: Žiadosť ZŠ s MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných
príjmov v ŠJ na kapitálové výdavky.
Uznesenie č. 132/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ na kapitálové výdavky na
nákup elektrického sporáka v sume 2248,80 €.
k bodu č. 12.: Žiadosť Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej o zmenu VZN č.
8/2012.
Uznesenie č. 133/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 o zmenu VZN č. 8/2012.
k bodu č. 13.: Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 134/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 28 v zmysle ustanovenia § 14 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:
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Príjmy 2014
Ekonomická

Kód

Popis upravenej položky
zdroja

klasifikácia

41
41
41
41
41
41
41
41
43
41
41

121 001
121 002
133 006
133 013
133 013
223 001
223 004
229 005
233001
292006
292017

Suma v Eur
pred
úpravou

Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za ubytovanie
Daň za vývoz komunálneho odpadu FO
Daň za vývoz komunálneho odpadu PO
Nájomné za hrobové miesta
Príjem za prebytočný hnuteľný majetok
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Príjmy z predaja pozemkov
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
Vratky

20 500
26 630
60
46 400
540
1 500
0
200
400
0

Súčet zmien príjmov

x

0

Upravené:

Suma v Eur

+ zvýšenie
- zníženie

po úprave
rozpočtu

1 230
370
30
-3 670
1 860
1 200
100
5
800
115

21 730
27 000
90
42 730
2 400
2 700
100
205
1 200
115

425

2 465

425

x

Výdavky 2014
Program
podprogram

13.1
13.1
13.1
6.1
6.1
6.2
5.1
3.2
8.1
8.3
8.3
8.4

Funkčná Ekonomická
klasifikác
zdroja
ia
klasifikácia
Kód

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

01.1.1.6
01.1.1.6
01.1.1.6
04.5.1.2
04.5.1.2
04.5.1.3
05.1.0
08.2.0.9
09.1.1.1
09.6.0.1
09.6.0.1
09.5.0.1

711 001
635 006
637 005
633 006
635 006
637 004
637 004
637 027
6*
6*
6*
6*

Popis upravenej položky

Suma v Eur
pred
úpravou

Obec - nákup pozemkov
Obec - oprava OcÚ
Obec - špeciálne služby
Výst. a oprava MK - všeobecný materiál
Výst. a oprava MK - opr. MK
Údržba MK - odhŕňanie snehu
Separovaný zber - vývoz odpadu
ZPOZ - DPČ, DVP
MŠ - bežné výdavky
ŠJ MŠ - bežné výdavky
ŠJ ZŠ - bežné výdavky
ŠKD - bežné výdavky

2
2
7
2
7
5
3
1
69
11
24
13

Súčet zmien výdavkov

x

000
000
000
250
600
219
000
530
353
969
256
875

Upravené:

Suma v Eur

+ zvýšenie
- zníženie

po úprave
rozpočtu

-1 000
-1 000
1 480
-500
-2 196
-4 000
-1 500
800
8 970
1 411
-1 003
1 003

1
1
8
1
5
1
1
2
78
13
23
14

2 465

x

000
000
480
750
404
219
500
330
323
380
253
878

k bodu č. 14.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 135/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu územného plánu pre Matúša Môcika a Mgr. Zuzanu Kuricovú na novovytvorené
parcele CKN: 12815/3, 12816/2 a 12835 podľa GP č. 211/2014.
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k bodu č. 15.: Rôzne:
- Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu v objekte
zdravotného strediska.
Uznesenie č. 136/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie zmluvy Jozefovi Murgašovi, bytom Valaská Belá č. 465 do 31. 5. 2015
- Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o prenájom
garáže v areáli ZS.
Uznesenie č. 137/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom garáže v areáli zadravotného strediska pre p. Michala Gajdoša, bytom
Vrbany 397, 972 24 Diviacka Nová Ves do 31. 12. 2015 za cenu 10 € mesačne.
-

Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný príspevok.
Uznesenie č. 138/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

zamieta
žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný príspevok.
-

Právny rozbor k nájomným zmluvám na byty v budove ZŠ.
Uznesenie č. 139/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

odporúča
starostovi obce pripraviť podklady na určenie bytov na Základnej škole vo Valaskej
Belej č. 242 do 31. 1. 2015.
Vo Valaskej Belej dňa 7. novembra 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Mazániková
11

a

Anna Matlová

