Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 22. januára 2015
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2200 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.
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015.
Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe ZŠ s MŠ vo Valaskej
Belej.
Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá.
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Valaská Belá o dotáciu na zakúpenie
a montáž ozvučenia do kostola Sv. Michala vo Valaskej Belej.
Žiadosť Miroslava Vrbana – TEMPO, Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
o prenájom nebytových priestorov.
Žiadosť Michaely Kochanovej, trvalo bytom Jána Bendíka 737/2, 971 01
Prievidza o prenájom nebytových priestorov.
Žiadosť Pavla Cúcika, bytom Valaská Belá 563, 972 28 o odkúpenie
maringotky.
Žiadosť Pavla Siekla o opravu MK v obci Valaská Belá smer Smolenica
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 3. 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 9 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil ich s programom. Starosta obce navrhol doplniť 5. bod rokovania
Návrh na vyradenie majetku MKS. Poslanci nemali žiadne pripomienky k zmene programu
rokovania a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Viktor Kotian a
Ing Ľubomír Štolovský.
Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Jarmilu Kopčanovú a Ing. Petra Dušičku.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 9, 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 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 31/2015.
Uznesením č. 10/2014 bolo odložené rozhodnutie určenia komisií OZ, OR a určenie
sobášiaceho.
Starosta obce navrhol sobášiacich: Jarmila Kopčanová a Mgr. Andrej Mateáš.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Mgr. Andrej Mateáš a Jarmila Kopčanová),
nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 32/2015.
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej v tomto bode rokovania zaoberalo zriadením komisií:
Komisia sociálna a zdravotná – predseda komisie: Jamila Kopčnová, členovia: Marta
Vrtíková, Mgr. Petra Furková, Anna Matlová, Pavlína Kodajová.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 33/2015.
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda komisie: Viktor
Kotian, členovia: Ing. Ľubomír Štolovský a Ing. Viliam Furka.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 34/2015.
Komisia ochrany verejného poriadku – predseda komisie: Ing. Peter Dušička, členovia:
Jarmila Kopčanová, Daniel Hujo a Tibor Štolovský.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 35/2015.
Komisia kultúry telovýchovy a športu – predseda komisie: Milan Čičmanec, Mgr. Andrej
Mateáš a Ing. Roman Jurík – členovia.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 36/2015.
Komisia finančná – predseda komisie Marian Híreš, voľba členov komisie bola odložená
do budúceho rokovania OZ.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 37/2015.
2. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 – starosta obce
oboznámil poslancov s rozpočtovou zmenou, ktorá sa týka príjmu zo štátneho rozpočtu –
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výnos dane z príjmov. Celkové príjmy sa navýšia o 27 015,- €. Poslanci jednomyseľne
zmenu rozpočtu obce schválili podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 38/2015.
3. Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe ZŠ s MŠ vo Valaskej
Belej – návrh na vyradenie majetku bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na
rokovanie OZ, poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 39/2015.
4. Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá – prečítal starosta obce. Vyradenie
majetku obce poslanci schválili podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 40/2015.
5. Návrh na vyradenie majetku obce v správe MKS Valaská Belá – návrh bol
predložený poslancom, poslanci schválili vyradenie nepotrebného majetku podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 41/2015.
6. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Valaská Belá o dotáciu na zakúpenie
a montáž ozvučenia do Kostola svätého Michala vo Valaskej Belej – prečítal starosta
obce. K žiadosti sa vyjadril hl. kontrolór, upozornil na verejné prostriedky, je potrebné
dodržať zákon o verejnom obstarávaní. Uviedol, že investovať do kostola nie je v súlade
so zákonom o majetku obcí. Citoval niektoré úryvky zákona o obecnom zriadení
a o rozpočtových pravidlách. Ďalej uviedol, že sa jedná o cudzí majetok z pohľadu obce
a tento nákup musí prejsť verejným obstarávaním. K žiadosti sa vyjadril aj správca farnosti
PaedDr. Róbert Stenchlák. Ďalej sa vyjadril poslanec Marian Híreš, navrhol žiadosť
odložiť. Poslanec Ing. Peter Dušička sa informoval či môže obec príjmať alebo dávať dary.
Podporil návrh odložiť túto žiadosť. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie –
poukázať dotáciu vo výške 1500 € pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Valaská Belá a to
1000 € na zakúpenie a montáž ozvučenia do kostola a 500 € na zakúpenie prenosného
ozvučenia.
Hlasovanie: za 0, proti 6 , zdržal sa hl. 3 (Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová
a Viktor Kotian), nehlasoval 0 – uznesenie nebolo prijaté.
7. Žiadosť Miroslava Vrbana – TEMPO, Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
o prenájom nebytových priestorov.
– prečítal starosta obce. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. Poslanci prenájom
priestorov jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Peter Dušička), nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 42/2015.
8. Žiadosť Michaely Kochanovej, trvalo bytom Jána Bendíka 737/2,
971 01 Prievidza o prenájom nebytových priestorov – prečítal starosta obce. Poslanci
jednomyseľne schválili prenájom priestorov s tým, že do konca mesiaca január 2015 bude
uzavretá dohoda o vyprataní priestorov so súčasným nájomcom.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 43/2015.
9. Žiadosť Pavla Cúcika, bytom Valaská Belá 563 o odkúpenie maringotky –
žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali za návrh odpredať maringotku pre
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Pavla Cúcika, bytom Valaská Belá 563. Tento návrh nebol schválený.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 9, nehlasoval 0 – uznesenie nebolo prijaté.
10. Žiadosť Pavla Siekla o opravu MK v obci Valaská Belá smer Smolenica –
žiadosť prečítal starosta obce. Poslanec Marian Híreš sa informoval, či je zadefinované,
ktoré komunikácie sú miestne a či je táto komunikácia v správe obce. Starosta obce uviedol,
že je to prístupová cesta, ktorá nie je majetkom obce.
Hlasovanie: za 0, proti 4 (Marian Híreš, Ladislav Hronský, Emília Kňažeková, Milan
Čičmanec), zdržal sa hl. 5 (Ing. Peter Dušička, Jarmila Kopčanová, Viktor Kotian,
Ing. Ľubomír Štolovský a Mgr. Andrej Mateáš), nehlasoval 0 – uznesenie nebolo prijaté.
11. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pán Július Nemček sa informoval o ceste
k lesáckym bytovkám. Uviedol, že je vo veľmi zlom stave. Poslanec Ing. Peter Dušička
informoval pána Nemčeka, že kominikácia nie je v správe obce, doplnil ho aj starosta obce,
uviedol, že je plánované budovanie kanalizácie v našej obci a z tohto dôvodu sa v tomto
roku nebudú opravovať miestne komunikácia, cez ktoré sa bude budovať kanalizácia. Pán
Nemček požiadal o vyrovnanie tejto komunikácie, aspoň vyrovnanie výtlkov.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie, týkajúce sa vysporiadania prístupovej cesty
k lesáckym bytovkám na Pastierkoch. Bolo prijaté uznesenie č. 44/2015.
Ďalej sa pán Radko Nemček informoval, či bola nejaká iniciatíva zo strany obce, aby
vlastník komunikácie, ktorou je štátny podnik Lesy SR túto cestu upravil. K tomuto
problému sa vyjadril Ing. Vladimír Mazán, ktorý uviedol, že keď obec vydávala stavebné
povolenie k lesáckym bytovkám, mohla sa táto komunikácia vyvlastniť vo verejnom záujme
zo strany obce. Ing. Peter Dušička navrhol jednať so štátnym podnikom Lesy SR, Banská
Bystrica. Poslanec Marian Híreš navrhol, aby sa uvažovalo aj o zámene pozemkov pod
komunikáciou, napr. za lesný pozemok. K tomuto problému prebehla živá diskusia.
Záverom návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie č. 44/2015, ktoré poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 44/2015.
Radko Nemček – oboznámil prítomných, že pred rokom sa čistila skládka na Pastierkoch,
upozornil, že sa v tejto časti opäť hromadí odpad, je to zarastené, navrhol, či obec nemôže
vyzvať predsedu US vo Valaskej Belej pána Pavla Mulinku, aby to podľa prísľubu vypílil.
Tieto pripomienky podporil pán Ing. Vladimír Mazán, ktorý ďalej upozornil, že
neodpratané drevo zostalo aj popri hlavnej ceste, ktoré orezali obecní zamestnanci. Starosta
obce občanov oboznámil, že prišiel prípis od Slovenskej správy ciest, že budú vypilovať
okolia ciest. Ing. Mazán sa informoval o kontrole zamestnancov, ktorí pracujú na verejných
priestranstvách. K problému skládok po obci prebehla živá diskusia medzi obyvateľmi
obce, poslancami a starostom obce. Hlavný kontrolór uviedol, že je potrebné, aby sa
pristúpilo aj k pokutám za znečisťovanie životného prostredia. Treba zmapovať čierne
skládky a uchádzať sa o možnosť získať financie na likvidáciu skládok z projektov.
Ďalšia pripomienka bola zo strany obyvateľky obce pani Viery Martinákovej, ktorá sa
informovala, kedy budú oznamy k odpredaju majetku (maringotky).
Pán František Fojtík pripomenul, že zamestnanci na aktivačných prácach sú povinní nosiť
vesty, nie je časovo možné aby zamestnancov na aktivačných prácach kontroloval starosta
obce. Podporil ho aj obyvateľ Ján Trepáč.
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Obyvateľ Anton Sondor uviedol, že má rodinný dom blízko cesty a tento mu ťažké
vozidlá ničia. Je tam veľmi úzka komunikácia, roh strechy má už poškodený a popraskané
steny. Požiadal o riešenie jeho situácie.
Ing. Vladimír Mazán apeloval na neriešenie problémov, ktoré sa v obci kopia, poukázal na
problém okolia ciest a miestnych komunikácií.
Občan Pavol Cúcik poukázal na problém miestnej komunikácie smerom k ihrisku a
navrhol ju opraviť. Uvedená komunikácia tiež nie je usporiadaná. Starosta obce informoval
občanov o kontrole z NKÚ na miestne komunikácie, ktorá upozornila, že do cudzích
komunikácií nesmie obec investovať. Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie
týkajúce sa pripomienok obyvateľov, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 45/2015.
Ing. Roman Jurík sa informoval k žiadosti TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o zľavu za
prenájom multifunkčného ihriska. K tejto žiadosti uviedol poslanec Marian Híreš, že
multifunkčné ihrisko je v správe ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej, je prijaté uznesenie a toto je
v plnení.
Ing. Vladimír Mazán upozornil na havarijný stav cesty k cintorínu, ďalej kritizoval zábradlia
okolo potokov v Škrípove, pripomienkoval opravu domu smútku, na ktorom je hrdzavá
strecha a odtrhnuté obklady. Ďalej uviedol, že v našej obci by bolo vhodné v dome smútku
sprístupniť WC. Upozornil, že je potrebné vyzvať vlastníkov súkromnej prírodnej
rezervácie, aby spriechodnili lesnú cestu z bezpečnostných dôvodov (vznik požiaru).
Poukázal na predanú rozostavanú stavbu na námestí obce, ktorá je nezabezpečená.
Pripomenul nutnosť aktualizácie územného plánu obce. Uviedol, že je potrebné, aby obec
dohliadla na rozkopávky, ktoré vzniknú pri výstavbe kanalizácie a aby sa dohliadlo hlavne
na to, aby úseky komunikácií boli dané do pôvodného stavu.
12. Rôzne:
Poslanec Viktor Kotian – informoval sa o podkladoch na určenie bytov na Základnej škole
vo Valaskej Belej č. 242. Uznesenie trvá do 31. 1. 2015.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie týkajúce sa vyradenia a predaja drevenej
bunky.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 46/2015.
Ďalej sa poslanci zaoberali tvorbou zmlúv, Ing. Štolovský navrhol, aby vypracovanie zmlúv
pre obec robil právnik za paušálny poplatok.
Starosta obce oboznámil poslancov, že je potrebné zriadiť krízový štáb. Tento bol zriadený
aj z radov poslacov a predsedov komisií.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o skúšaní ledkového verejného osvetlenia.
Poslanci požiadali o predloženie správ o činnosti a zúčtovanie minuloročných dotácií od TJ
Štart Krištáľ Valaská Belá a SZZP vo Valaskej Belej.
Poslanci sa informovali o realizácii výstavby cintorína, či je už ukončené stavebné
povolenie a kolaudačné rozhodnutie. K dokončeniu stavby prebehla rozprava medzi
poslancami, starostom obce a taktiež pánom Ing. Vladimírom Mazánom.
5

13. Diskusia:
 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

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 22. januára 2015
(31/2015 – 46/2015)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 3. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015.
Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe ZŠ s MŠ vo Valaskej
Belej.
Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá.
Návrh na vyradenie majetku obce v správe MKS Valaská Belá.
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Valaská Belá o dotáciu na zakúpenie
a montáž ozvučenia do kostola Sv. Michala vo Valaskej Belej.
Žiadosť Miroslava Vrbana – TEMPO, Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
o prenájom nebytových priestorov.
Žiadosť Michaely Kochanovej, trvalo bytom Jána Bendíka 737/2, 971 01
Prievidza o prenájom nebytových priestorov.
Žiadosť Pavla Cúcika, bytom Valaská Belá 563, 972 28 o odkúpenie
maringotky.
Žiadosť Pavla Siekla o opravu MK v obci Valaská Belá smer Smolenica.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
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. 31/2015
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.
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Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. poveruje
výkonom funkcie sobášiaceho Mgr. Andreja Mateáša a Jarmilu Kopčanovú.
2. schvaľuje
sobášne dni pri uskutočňovaní občianskych obradov a to piatok a sobotu.
3. schvaľuje
sobášnu miestnosť pri uskutočňovaní občianskych sobášov a to obradnú sieň v priestoroch
Obecného úradu vo Valaskej Belej
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. zriaďuje
komisiu sociálnu a zdravotnú
2. určuje náplň práce komisie, a to:
- prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje
stanovisko
- spolupracuje pri riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre slabé vrstvy
obyvateľstva
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
- prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k
nim svoje stanoviská
3. volí
a) predsedu komisie: Jarmilu Kopčanovú
b) členov komisie: Martu Vrtíkovú, Mgr. Petru Furkovú, Annu Matlovú a Pavlínu
Kodajovú.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. zriaďuje
komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia
2. určuje náplň práce komisie, a to:
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
- prerokováva návrhy VZN, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k
nim svoje stanovisko
- prerokováva koncepčné materiály predkladané do OZ týkajúce sa rozvoja obce
z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
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3. volí
a) predsedu komisie: Viktora Kotiana
b) členov komisie: Ing. Ľubomíra Štolovského a Ing. Viliama Furku.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. zriaďuje
komisiu ochrany verejného poriadku
2. určuje náplň práce komisie, a to:
- spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom
príslušnými zákonmi
- rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku činnosti
- dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci
- prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
3. volí
a) predsedu komisie: Ing. Petra Dušičku
b) členov komisie: Jarmilu Kopčanovú, Daniela Huju a Tibora Štolovského
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. zriaďuje
komisiu kultúry, telovýchovy a športu
2. určuje náplň práce komisie, a to:
- spolupracuje a komunikuje s miestnym kultúrnym strediskom zabezpečujúcim výkon
kultúry v obci
- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
3. volí
a) predsedu komisie: Milana Čičmanca
b) členov komisie: Mgr. Andreja Mateáša a Ing. Romana Juríka.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1. zriaďuje
komisiu finančnú
2.
-

určuje náplň práce komisie, a to:
prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce
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- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce vrátane príspevkových a
rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
- prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a
efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
- prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
3. volí
predsedu komisie : Mariana Híreša
4. odkladá
voľbu členov komisie finančnej do budúceho zasadnutia OZ
k bodu č. 2. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2 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 2015
Program,
podprogram

Kód
zdroja

Rozpočtová
položka

41

111 003

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS

500 000

27 215

527 215

Rozpočtové zmeny spolu:

500 000

27 215

527 215

Výdavky 2015
Program,
podprogram

Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
zdroja

Popis upravenej položky

Rozpočtové zmeny spolu:

9

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

0

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

0

k bodu č. 3.: Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej.
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej podľa
predloženého návrhu.
k bodu č. 4.: Návrh na vyradenie majetku obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku obce Valaská Belá podľa predloženého návrhu.
k bodu č. 5.: Návrh na vyradenie majetku obce v správe MKS Valaská Belá.
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe MKS Valaská Belá podľa predloženého
návrhu.
k bodu č. 6.: Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Valaská Belá o dotáciu na
zakúpenie a montáž ozvučenia do Kostola svätého Michala vo Valaskej Belej.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 7.: Žiadosť Miroslava Vrbana – TEMPO, Hlavná 536, 972 26 Nitrianske
Rudno o prenájom nebytových priestorov.
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov (bývalý výčap) na prízemí v budove OcÚ vo Valaskej
Belej súp. č. 1. na parcele č. CKN 665/2 pre Miroslava Vrbana – TEMPO, Hlavá 536,
972 26 Nitrianske Rudno za cenu 16 €/m2 a rok, bez energií a vodného a stočného.
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k bodu č. 8.: Žiadosť Michaely Kochanovej, trvalo bytom Jána Bendíka 737/2,
971 01 Prievidza o prenájom nebytových priestorov.
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
od 1. 4. 2015 prenájom nebytových priestorov (bývala kuchyňa) na prízemí v budove OcÚ
vo Valaskej Belej súp. č. 1. na parcele č. CKN 665/2 pre Michaelu Kochanovú, bytom Jána
Bendíka 737/2, 971 01 Prievidza za cenu 16 €/m2 a rok, bez energií a vodného a stočného.
Uzatvorenie dohody do 31. 1. 2015 o vypratanie priestorov bývalá kuchyňa.
k bodu č. 9.: Žiadosť Pavla Cúcika, bytom Valaská Belá 563 o odkúpenie
maringotky.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 10.: Žiadosť Pavla Siekla o opravu MK v obci Valaská Belá smer
Smolenica
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 11.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyvolať jednanie zo štátnym podnikom Lesy SR Banská Bystrica ohľadom
vysporiadania prístupovej cesty k bytovému domu č. 605 na Pastierkoch do nasledujúceho
rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť návrh riešenia týkajúci sa miestnych komunikácií
k pripomienkam, ktoré predniesli občania za rokovaní OZ v bode názory a pripomienky
obyvateľov do nasledujúceho rokovania OZ.
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Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
navrhuje
na vyradenie z majetku obce 2 unimobunky a následný odpredaj za najvyššiu ponúknutú
cenu.

Vo Valaskej Belej dňa 30. januára 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jarmila Kopčanová

a
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Ing. Peter Dušička

