Zápisnica

zo 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 13. novembra 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
Neprítomný:
Ing. Viliam Furka
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1800 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. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. Q. 2014.
3. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
4. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
5. Správa o činnosti komisie finančnej.
6. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
7. Správa o činnosti komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
8. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 46. 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 8 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 8, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jarmila Kopčanová a
Vendelín Pružinec.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržal sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Miroslava Podskoča a Samuela Topáka.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 8, 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 starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 140/2014.
Uznesením č. 126/2014 OZ odporučilo finančnej komisii zapracovať príspevok pre ZO
SZZP Valaská Belá do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 po predložení
správy o činnosti organizácie za rok 2015 v termíne do 15. 11. 2014 – príspevok bude
zapracovaný do návrhu rozpočtu, správa bola predložená.
Uznesením č. 128/2014 obecné zastupiteľstvo odporučilo finančnej komisii zapracovať
príspevok pre 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
– úloha je splnená.
Uznesením č. 139/2014 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť
podklady na určenie bytov na Základnej škole vo Valaskej Belej č. 242 do 31. 1. 2015 –
úloha trvá.
2. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. Q. 2014 – plnenie rozpočtu bolo
zaslané poslancom spolu s pozvánkou za zasadnutie OZ. Poslanci plnenie rozpočtu obce
Valaská Belá za III. štvrťrok 2014 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 141/2014.
3. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – predložil písomne
predseda komisie Miroslav Podskoč. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci
ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 142/2014
4. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – predložil písomne
predseda komisie Vendelín Pružinec. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci
ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 143/2014
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5. Správa o činnosti komisie finančnej – predložil písomne predseda komisie
Ing. Viliam Furka. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Ing. Katarína Mazániková a Anna Ďurmeková) –
prijaté uznesenie č. 144/2014.
6. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – predložila písomne
predsedníčka komisie Anna Ďurmeková. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 145/2014.
7. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – predložila písomne predsedníčka komisie Ing. Katarína Mazániková. Správa je
prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 146/2014.
8. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie – predložila písomne
predsedníčka komisie Jarmila Kopčanová. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 147/2014.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí neboli prítomní obyvatelia.
10. Rôzne:
- Žiadosť Jozefa Olejku, Diviacka Nová Ves 563 o prenájom garáže – prečítal
starosta obce, poslanci prenájom nebytových priestorov schválili do 31. 12. 2015 za cenu
10 €/mesačne.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 148/2014.
- Regionálne vzdelávacie centrum Nitra – prihláška Obce Valaská Belá za člena
ZO RVC Nitra – prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo v RVC.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 149/2014.
- Žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí pre Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza – prečítal starosta
obce. Obecné zastupiteľstvo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 60 €
na jeden rok jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 150/2014.
- Schválenie odmien komisií Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej –
poslanci schválili odmeny komisiám vo výške 150 € na komisiu na základe predložených
správ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 151/2014.
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11. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
12. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za spoluprácu za volebné obdobie rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

UZNESENIA

zo 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 13. novembra 2014
(140/2014 – 151/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 46. zasadnutí prerokovalo:
1.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. Q. 2014.
3. Správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
4. Správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
5. Správu o činnosti komisie finančnej.
6. Správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
7. Správu o činnosti komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
8. Správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. 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. 140/2014
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.: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. Q. 2014
Uznesenie č. 141/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014.
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k bodu č. 3.: Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Uznesenie č. 142/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
k bodu č. 4.: Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Uznesenie č. 143/2014
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
k bodu č. 5.: Správa o činnosti komisie finančnej.
Uznesenie č. 144/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie finančnej.
k bodu č. 6.: Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 145/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
k bodu č. 7.: Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Uznesenie č. 146/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
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k bodu č. 8.: Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
Uznesenie č. 147/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
k bodu č. 10.: Rôzne.
Uznesenie č. 148/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom garáže v areáli ZŠ s MŠ pre p. Jozefa Olejku, bytom Diviacka Nová Ves 563,
972 24 Diviacka Nová Ves do 31. 12. 2015 za cenu 10 € mesačne.
Uznesenie č. 149/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
členstvo obce Valaská Belá v ZO – RVC Nitra.
Uznesenie č. 150/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre CVČ SPEKTRUM, ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza, na
žiačku Veroniku Točekovú vo výške 60 € na jeden rok.
Uznesenie č. 150/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odmeny komisiám Obecného zastupiteľstva v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške
150 € na komisiu na základe predložených správ.
Vo Valaskej Belej dňa 20. novembra 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Miroslav Podskoč

a
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Samuel Topák

