Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 11. decembra 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. Ľubomír Štolovský - ospravedlnený
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2140 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.
Plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ vo Valaskej Belej pre školský rok
2014/2015.
Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2014/2015.
Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o úpravu prenajímania multifunkčného
ihriska vo Valaskej Belej.
Žiadosť Jána Ivina, Valaská Belá 607 o prenájom priestorov.
Žiadosť Michaely Kochanovej, Prievidza o prenájom priestorov.
Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá
322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2015.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2015.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za
ubytovanie na území obce Valaská Belá.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská
Belá.
Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2015 – 2017 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 - 2017.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Plán zimnej údržby na obdobie 2015.
Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
Valaská Belá na rok 2015.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2015.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 2. 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
Ing. Peter Dušička.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržali sa 3 (Ing. Peter Dušička, Jarmila Kopčanová a Milan
Čičmanec) – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Mgr. Andreja Mateáša a Ladislava Hronského.
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 ústne predložil starosta obce.
Správu o plnení úloh predloženú ústne starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 12/2014.
2. Plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ vo Valaskej Belej pre školský rok
2014/2015 – starosta obce navrhol tento bod rokovania spojiť s bodom 3. programu
z dôvodu, že materská škola je zlúčená so základnou školou. K plánu kontinuálneho
vzdelávania sa vyjadrila riaditeľka základnej školy vo Valaskej Belej Mgr. Jana Cvíčelová,
oboznámila nové zastupiteľstvo čoho sa týkajú plány kontinuálneho vzdelávania, ktoré boli
písomne predložené obecnému zastupiteľstvu. Poslanci hlasovali o schválení plánu
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kontinuálneho vzdelávania pre Základnú školu s materskou školou vo Valaskej Belej na
školský rok 2014/2015.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 13/2014.
3. Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2014/2015 – bol schválený uznesením 13/2014.
4. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o úpravu prenajímania multifunkčného
ihriska vo Valaskej Belej – prečítal starosta obce. K prenájmu sa vyjadrila aj riaditeľka
základnej školy. Poslanec Ing. Peter Dušička podporil zľavu pre telovýchovnú jednotu,
pretože rozpočet TJ vidí ako nepostačujúci. Na toto reagovala riaditeľka ZŠ, ktorá uviedla,
že náklady na ihrisko boli podstatne vyššie ako príjem za prenájom multifunkčného ihriska.
Poslanec Marian Híreš navrhol túto vec odložiť, z dôvodu, že žiadosť mala byť
adresovaná ZŠ s MŠ vo Val. Belej, ktorá má v správe multifunkčné ihrisko. Požiadal
o predloženie nákladov na prevádzku multifunkčného ihriska od základnej školy. Na túto
žiadosť reagoval aj hl. kontrolór. Uviedol, že je potrebné dodržiavať schválené zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Bližšie vysvetlil systém prenajímania majetku
obce. Je potrebné robiť správu ihriska a toto základná škola nemôže vykrývať len zo
svojich príjmov. Starosta dal hlasovať o odložení žiadosti o úpravu pravidiel prenajímania
multifunkčného ihriska do febrového zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo odloženie
žiadosti schválilo a uložilo riaditeľke ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej predložiť režijné náklady
na prevádzku multifunkčného ihriska.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 14/2014
5. Žiadosť Jána Ivina, Valaská Belá 607 o prenájom priestorov v budove
Obecného úradu vo Valaskej Belej – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti
o prenájom sa vyjadrila riaditeľka MKS pani Elena Kopčanová, ktorá uviedla, že miestna
ľudová knižnica, ktorá je v školských priestoroch by bola najvhodnejšia v centre obce,
najideálnejšie priestory by boli po bývalej CBA. K prenájmu prebehla rozprava medzi
poslancami, riaditeľkou MKS, starostom obce a hl. kontrolórom. Poslanci hlasovali
o prenájme priestorov za účelom predajne drogérie v cene 16 €/m2. Poslanci prenájom
priestorov v budove OcÚ v bývalej CBA pre Jána Ivina, bytom Valaská Belá 607 schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Peter Dušička) – prijaté uznesenie č. 15/2014.
6. Žiadosť Michaely Kochanovej, bytom Prievidza o prenájom priestorov – prečítal
starosta obce, zapisovateľka upozornila v súvislosti s prenajímaním priestorov, že
registratúrne stredisko je v nevyhovujúcich priestoroch, kontrola z MV. Poslanci navrhli
prenajať iné priestory v prízemí budovy. Žiadosť zamietli.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 16/2014.
7. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá
322 o predĺženie nájomnej zmluvy – prečítal starosta obce. Poslanec Viktor Kotian
navrhol nájom uzavrieť na dobu neurčitú. Starosta obce dal hlasovať o poslaneckom
návrhu poslanca Viktora Kotiana a to uzavrieť nájom na dobu neurčitú.
Hlasovanie: za 3 (Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš), proti 3
(Ladislav Hronský, Marian Híreš, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec), zdržal sa hl. 1
(Emília Kňažeková), nehlasoval 0 – nebolo prijaté uznesenie
Ďalej dal starosta obce hlasovať o poslaneckom návrhu poslanca Mariana Híreša a to
uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2015.
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Hlasovanie: za 4 (Ladislav Hronský, Marian Híreš, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec),
proti 3 (Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš), zdržal sa hl. 1 (Emília
Kňažeková), nehlasoval 0 – nebolo prijaté uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie predložené starostom obce – prenájom na
dobu určitú do 31. 12. 2015.
Hlasovanie: za 6, proti 2 (Mgr. Andrej Mateáš, Viktor Kotian), zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0
– prijaté uznesenie č. 17/2014.
8. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy – návrhová komisia
predložila návrh na uznesenie a to prenajať priestory na dobu určitú do 31. 12. 2015.
Hlasovanie: za 6, proti 2 (Mgr. Andrej Mateáš, Viktor Kotian), zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0
– prijaté uznesenie č. 18/2014.
9. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením – návrh rozpočtovej zmeny
predložil starosta obce. Poslanci rozpočtovú zmenu rozpočtovým opatrením č. 34
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 19/2014.
10. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2015 – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie
vysvetlila zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková.
Poslanci VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2015 bez pripomienok
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 20/2014.
11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2015 – návrh bola zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie vysvetlila zamestnankyňa na úseku
správy daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková. Uviedla, že výška poplatku v sumáre
pokrýva cca polovicu nákladov na vývoz odpadu. Prebehla rozprava medzi poslancami,
pani Bc. Novotkovou a pánom Fojtíkom, ktorý zabezpečuje vývoz veľkoobjemných
kontajnerov. Po rozprave poslanci VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za KO
a DSO na rok 2015 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 21/2014.
12. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
na území obce Valaská Belá – návrh bola zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie vysvetlila zamestnankyňa na úseku
správy daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková. Jedná sa len o zmenu definície
ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona. Poslanci hore uvedené VZN jednomyseľne
schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 22/2014.
13. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá – návrh VZN bol
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zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Čoho sa návrh VZN
týka bližšie vysvetlil starosta obce.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 23/2014.
14. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2015 – 2017 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 – 2017 – návrh rozpočtu bol zaslaný všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce
predložil hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett. V písomnej forme je stanovisko súčasťou
originálu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór odporučil rozpočet na rok 2015 schváliť a na
roky 2016 a 2017 zobrať na vedomie. K návrhu rozpočtu obce – k jednotlivým položkám
podal vysvetlenie starosta obce. K návrhu rozpočtu prebehla živá diskusia. Poslanec
Ing. Peter Dušička sa informoval o rezervnom fonde. Poslanec Marian Híreš sa
informoval, či sú zmluvy o nájmoch zazmluvnené v súlade s prijatými zásadami
hospodárenia s majetkom obce, ďalej sa informoval o poplatkoch za trhovisko. Čo sa týka
výdavkovej časti rozpočtu obce, poslancov zaujímali položky, ktoré sa týkali kontrolnej
činnosti, výstavby miestnej komunikácie k cintorínu, transféru pre TJ. Pri transfére pre TJ
prebehla živá diskusia medzi zástupcom TJ Ing. Romanom Juríkom, poslancami, starostom
obce a hl. kontrolórom. Hlavný kontrolór uviedol, že problém pri zúčtovaní dotácie je
v podkladoch zúčtovania dotácie. Poslanec Viktor Kotian podal poslanecký návrh na
zmenu položky 9. Šport – znížiť položku o 2300 €, čiže na 5000 € s tým, že sa predloží
správa o použití dotácie od obce za rok 2014.
Hlasovanie: za 4 (Marian Híreš, Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš,
proti 3 (Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec, Emília Kňažeková), zdržal sa hl. 1 (Ladislav
Hronský), nehlasoval 0 – uznesenie nebolo prijaté.
Riaditeľka MKS pani Elena Kopčanová upozornila na havarijný stav budovy Kina Slovan
vo Valaskej Belej, na ktorej zateká strecha.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie týkajúce sa schválenia rozpočtu obce na
rok 2015 predložený starostom obce.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1, (Viktor Kotian), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 24/2014.
15. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 – návrh plánu zasadnutí OZ
bol upravený podľa návrhu poslancov. Po úprave plán zasadnutí OZ obecné zastupiteľstvo
jednomyseľne schválilo.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 25/2014.
16. Plán zimnej údržby na obdobie 2015 – návrh predložil starosta obce.
Pripomienkoval ho poslanec Marian Híreš. Upozornil na údržbu miestnych komunikácií
do lazov, uviedol, že treba zvážiť počet obyvateľov bývajúcich v týchto odľahlých lazoch.
Do budúcna treba vyšpecifikovať, ktoré sú obecné komunikácie a ktoré nie sú. Plán zimnej
údržby poslanci po krátkej diskusii jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 26/2014.
17. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
Valaská Belá na rok 2015 – návrh bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 27/2014.
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18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2015 – bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Prečítal ho
hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett. Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Valaská Belá jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 28/2014.
19. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní obyvatelia obce. Pani Eva Baginová prečítala žiadosť občanov,
bývajúcich pri zdravotnom stredisku. Žiadosť sa týkala už predloženej sťažnosti občanov,
ktorá bola predložená a riešená na zasadnutí OZ 2. októbra 2014 a následne sťažnosti boli
riešené komisiou ochrany verejného poriadku. Tento problém znova objasnil pán Jozef
Mihál. Užívanie verejného priestranstva pripomenul hl. kontrolór aj poslanec Marian
Híreš.
Ďalej mala pripomienku obyvateľka obce pani Margita Fuleková a slečna Gabriela
Fuleková, informovali sa k umývaniu automobilov na verejnom priestranstve. Požiadala
o úpravu, resp. vyspádovanie komunikácie.
20. Rôzne:
- Komisia ochrany verejného záujmu – hlavný kontrolór upozornil, že v tejto komisii
musia byť v zmysle zákona poslanci z rôznych politických strán, nie z jednej. Z toho
dôvodu obecné zastupiteľstvo odvolalo členov komisie ochrany verejného záujmu Mariana
Híreša a Jarmilu Kopčanovú a zvolilo nových členov komisie a to: Ing. Petra Dušičku,
Viktora Kotiana a Emíliu Kňažekovú
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 29/2014.
- Zmluva o nájme s Ottom Krenom – zmluvu predložil starosta obce, poslanci ju
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 30/2014.
21. Diskusia:
 Poslanec Ing. Peter Dušička sa informoval k spotrebe uhlia a dreva v obecných
budovách
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
22. 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 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 11. decembra 2014
(12/2014 – 30/2014)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 2. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ vo Valaskej Belej pre školský rok
2014/2015.
Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2014/2015.
Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o úpravu prenajímania multifunkčného
ihriska vo Valaskej Belej.
Žiadosť Jána Ivina, Valaská Belá 607 o prenájom priestorov.
Žiadosť Michaely Kochanovej, Prievidza o prenájom priestorov.
Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast, Valaská Belá
322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2015.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2015.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za
ubytovanie na území obce Valaská Belá.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská
Belá.
Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2015 – 2017 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 - 2017.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Plán zimnej údržby na obdobie 2015.
Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
Valaská Belá na rok 2015.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2015.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
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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. 12/2014
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. a 3.: Plán kontinuálneho vzdelávania v ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej pre
školský rok 2014/2015
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok 2014/2015.
k bodu č. 4.: Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o úpravu prenajímania
multifunkčného ihriska vo Valaskej Belej.

Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) odkladá

žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o úpravu prenajímania multifunkčného ihriska vo
Valaskej Belej do februárového rokovania obecného zastupiteľstva.
B) ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej predložiť náklady na prevádzku multifunkčného
ihriska za rok 2014.
k bodu č. 5.: Žiadosť Jána Ivina, Valaská Belá 607 o prenájom priestorov v budove
Obecného úradu vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom priestorov na prízemí v budove OcÚ vo Valaskej Belej súp. č. 1. na parcele
č. CKN 665/2 pre Jána Ivina, trvalo bytom Valaská Belá 607 za cenu 16 €/m2 a rok.
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k bodu č. 6.: Žiadosť Michaely Kochanovej, bytom Prievidza, ul. Jána Bendíka
737/2 o prenájom priestorov.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
prenájom priestorov na prízemí v budove OcÚ vo Valaskej Belej súp. č. 1. na parcele
č. CKN 665/2 pre Michaelu Kochanovú, bytom Prievidza, ul. Jána Bendíka 737/2.
k bodu č. 7.: Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – Ambulancia pre deti a dorast,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 164/2004 na prenájom priestorov detskej ambulancie na
zdravotnom stredisku MUDr. Alene Karasovej, Ambulancia praktického lekára pre deti
a dorast, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2015.
k bodu č. 8.: Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 858/2007 na prenájom priestorov ambulancie všeobecného
lekára pre dospelých na zdravotnom stredisku MUDr. Dušanovi Juríčkovi, Ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá 322 na dobu určitú do 31. 12. 2015.
k bodu č. 9.: Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 34 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a)
(presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého návrhu nasledovne:
Príjmy 2014
Ekonomická

Kód

Popis upravenej položky
klasifikácia

zdroja

Súčet zmien príjmov

Suma v Eur
pred
úpravou

Upravené:

Suma v Eur

+ zvýšenie
- zníženie

po úprave
rozpočtu

0

x

x

Výdavky 2014
Program
podpro-

Kód

gram

zdroja

6.1
13.1
1.1

41
41
41

Funkčná Ekonomická
klasifiká
cia
klasifikácia

04.5.1.2
01.1.1.6
01.1.1.6

635 006
633009.1
633 016

Popis upravenej položky

Suma v Eur
pred
úpravou

Výst. a opr.MK - opr. MK dodávateľsky
Obec - monografia obce
Obec - reprezentačné

Súčet zmien výdavkov

Upravené:

Suma v Eur

+ zvýšenie
- zníženie

po úprave
rozpočtu

3 604
2 000
3 000

x

-1 400
1 000
400

0

2 204
3 000
3 400

x

k bodu č. 10.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2015.
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o dani z nahnuteľností na kalendárny rok 2015.
k bodu č. 11.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
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schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
k bodu č. 12.: Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie číslo 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za
ubytovanie na území obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo
6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Valaská
Belá.
k bodu č. 13.: Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo
9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a
školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
k bodu č. 14.: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2015 – 2017
a programového rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2015 – 2017.
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá, vrátane
programov a podprogramov, na roky 2015 – 2017.
B) schvaľuje
rozpočet obce Valaská Belá , vrátane programov a podprogramov, na rok 2015.
C) berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Valaská Belá, vrátane programov a podprogramov, na roky
2016 - 2017.
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k bodu č. 15.: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015.
k bodu č. 16.: Plán zimnej údržby na obdobie 2015.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zimnej údržby na rok 2015.

k bodu č. 17.: Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
v obci Valaská Belá na rok 2015.
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2015.
k bodu č. 18.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na prvý polrok 2015.
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý polrok 2015.
k bodu č. 20.: Rôzne – Komisia ochrany verejného záujmu.
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) odvoláva
členov komisie na ochranu verejného záujmu a to:
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Marian Híreš a Jarmila Kopčanová
B) volí
členov komisie na ochranu verejného záujmu a to:
Ing. Petra Dušičku, Viktora Kotiana a Emíliu Kňažekovú
k bodu č. 20.: Rôzne – Zmluva o nájme s Ottom Krenom.
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú za tých istých podmienok s Ottom Krenom
(zmluva o nájme nebytových priestorov p. č. 12799/1 o výmere 250 m2, zapísaná na LV
6763 v k. ú. Valaská Belá).
Vo Valaskej Belej dňa 17. decembra 2014
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Mateáš
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a

Ladislav Hronský

