Zápisnica

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 19. februára 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 2015 h.

Program:

***

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 4. 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
rokovania 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: Ing. Peter Dušička a
Mgr. Andrej Mateáš.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Emíliu Kňažekovú.
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 ústne predložil starosta obce.
Správu o plnení úloh predloženú ústne starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 47/2015.
Uznesením č. 14/2014 bola odložená žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o úpravu
prenajímania multifunkčného ihriska, s tým, že OZ uložilo riaditeľke ZŠ s MŠ vo Valaskej
Belej predložiť náklady na prevádzku multifunkčného ihriska za rok 2014. K žiadosti sa
vyjadrila riaditeľka ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej, ktorá uviedla aké náklady sú na multifunkčné
ihrisko. Doložila ich aj písomne. Poslanec Ing. Peter Dušička sa informoval, či sú splátky
na mult. ihrisko uhradené a či by v budúcnosti bola možnosť znížiť poplatky pre TJ.
Riaditeľka školy sa vyjadrila, že sa musí platiť údržba ihriska, zatiaľ nevie aké vysoké
náklady na údržbu budú. Poslanec Marian Híreš uviedol, že čím sa bude ihrisko viac
používať, tým viac sa bude musieť udržiavať. Hlavný kontrolór dodal, že pre základnú
školu je to čisto stratová záležitosť, nájomné zďaleka nebude pokrývať prevádzku mult.
ihriska. Prítomný obyvateľ obce Ing. Vladimír Mazán k tomuto uviedol, že na multifunkčné
ihrisko je potrebný technologický predpis ako treba udržiavať mul. ihrisko, je potrebné
sledovať, kto sa má o údržbu starať a ako sa má starať, ak sa toto nevykonáva, tak je to
dôsledok toho, čo vzniklo následne tým, že sa niečo nedodržalo. Poslanci navrhli úpravu
pravidiel prenajímania mult. ihriska v areáli ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej zamietnuť.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 48/2015
Uznesením č. 44/2015 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyvolať jednanie
so štátnym podnikom Lesy SR ohľadom vysporiadania prístupovej cesty k bytovému domu
č. 605 na Pastierkoch do nasledujúceho rokovania OZ. Jednanie sa uskutočnilo, bude
zaslaný list na Ministerstvo pôdohospodárstva SR ohľadom odpredaja, prípadne opravy
miestnej komunikácie. Lesy SR, š. p. požadovali za odpredaj parcely pod miestnou
komunikáciou 10 €/m2. Úloha splnená.
Uznesenín č. 45/2015 bolo odporučené starostovi obce pripraviť návrh riešenia, týkajúci sa
miestnych komunikácií k pripomienkam, ktoré predniesli občania na rokovaní OZ v bode
názory a pripomienky obyvateľov obce do nasledujúceho rokovania OZ. Starosta obce
ústne informoval aké opatrenia boli k tomuto bodu uskutočnené.
Uznesením č. 46/2015 obecné zastupiteľstvo navrhlo na odpredaj z majetku obce 2
unimobunky a následný odpredaj za najvyššiu ponúknutú cenu. Zatiaľ nebola doručená
žiadna žiadosť o odpredaj.
Uznesením č. 37/2015 obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu finančnú a predsedu komisie
Mariana Híreša, voľba členov komisie bola odložená do februárového rokovania OZ.
Predseda komisie navrhol členov a to Ladislava Hronského, Ing. Vladimíra Mazána a Bc.
Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 49/2015.
Uznesením č. 139/2014 OZ odporučilo pripraviť podklady na určenie bytov na Základnej
škole vo Valaskej Belej, táto vec bude prejednaná v bode 4. Rôzne.
Poslanec Ing. Ľubomír Štolovský sa dostavil na rokovanie o 1700 h.
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2. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá – starosta obce oboznámil poslancov
s rozpočtovou zmenou, ktorá sa týka nákupu prenosného ozvučenia a zosilovača do domu
smútku. Poslanec Ing. Peter Dušička navrhol, že sa tieto financie schvália s tým, že bude
ustanovená farská rada. Celkové výdavky na cintorín sa navýšia o 1600,- €. Hlavný
kontrolór opätovne upozornil na tento nákup, trval na tom, aby jeho stanovisko bolo
zachytené v zápisnici. Ďalej uviedol, že to považuje za umelé rozdelenie zákazky, nakoľko
zosilovač je časť nejakej zostavy a taktiež, že schválením tejto rozpočtovej položky sa
porušuje hospodárnosť obce a že za tento nákup môže obec dostať pokutu zo strany
Úradu pre verejné obstarávanie. Poslanci zmenu rozpočtu obce schválili podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5 (Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej
Mateáš a Milan Čičmanec), proti 3 (Marian Híreš, Ladislav Hronský a Emília Kňažeková),
zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 50/2015.
3. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce.
Pán Ing. Vladimír Mazán sa informoval, či sa robili nejaké kroky k tým požiadavkám, ktoré
boli vznesené na minulom zasadnutí OZ. Čo sa týka zábradlia na cintoríne, navrhol dať
cestný poklop, informoval sa či sa to zrealizuje a kedy. Pána Mazána doplnil aj poslanec
Marian Híreš, uviedol, že je to havarijný stav, ktorý treba riešiť. Obecné zastupiteľstvo
navrhlo vybudovanie šachty pri pánovi Júliusovi Podskočovi a odstránenie zábradlia popri
výjazde na hlavnú cestu do 30. 6. 2015.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 51/2015.
Ďalej pán Ing. Mazán uviedol, že chýba zábradlie pri MŠ a taktieš aj v iných častiach obce.
Ďalej zopakoval, že chýba WC v dome smútku, celá budova domu smútku je v havarijnom
stave, zlá atika - strešný výstupok nad hlavnou rímsou budovy, ktorý zakrýva strechu,
hrdzavá strecha.
Ing. Vladimír Mazán sa taktiež informoval o odhŕňaní snehu, podľa neho nebolo
dostačujúce. Pre posýpanie navrhol zakúpiť rozmetač, za spôsob posýpania je možné
dostať pokutu, pretože zamestnanci nesmú stáť na korbe nákladného auta. Je potrebné ,
aby zamestnanci, ktorí pracujú na menších obecných službách nosili reflexné vesty.
Ostatné pripomienky budú doložené od pána Ing. Vladimíra Mazána písomne.
Pani Eva Púryová – viacerí obyvatelia zastupovali Základnú organizáciu Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v obci Valaská Belá a ZO Zväzu protifašistických bojovníkov
v obci Valaská Belá. Bola im doručená výpoveď zo zmluvy o prenájme priestorov na
prízemí OcÚ. V zmluve bolo uvedené, že výpoveď sa môže dať z dôvodu nedodržania
podmienok, alebo dohodou. Pani Púryová uviedla, že sa nikto s nimi nedohodol. Požiadala
za všetkých členov, aby prenájom poslanci ešte prehodnotili.
Pani Pavlína Kodajová doplnila pripomienky pani Púryovej, predložila Komunitný plán
obce Valaská Belá, ktorý je zverejnený na web stránke obce Valaská Belá a bol schválený
bývalým obecným zastupiteľstvom. Uviedla, že táto organizácia je aktívna, vykazuje
činnosť – upravujú hroby partizánov, upratujú verejné priestranstvo v okolí cintorína,
domu smútku a kostola. Pre zdravotne postihnutých občanov je zo zdravotných dôvodov
zložité sa schádzať na Zdravotnom stredisku v Škrípove. Nemal by sa tento priestor
prenajímať za každú cenu.
Hlavný kotrolór uviedol k tomuto prenájmu iba toľko, že zväz zdravotne postihnutých
dostáva dotáciu od obce aj formou energií. Obec musí hľadať dostupné financie, ktoré
nevyhnutne potrebuje.
3

K prenájmu sa vyjadrila aj pani Zdenka Kochanová, uviedla, že organizácia skončí činnosť
ak sa tento prenájom ukončí.
Za ZO Zväzu protifašitických bojovníkov v obci Val. Belá sa vyjadril aj pán Július
Podskoč. Uviedol, či je potrebné toľko kaderníčok, informoval sa, či je nejaký zástupca pre
kultúru zo strany poslancov, netreba sa pozerať na všetko len cez peniaze. Život v obci nie
je len o peniazoch, je aj o nejakej kultúre. Táto organizácia nedostáva nijaké finančné
prostriedky. Prenájom sa prejednával bez zástupcov týchto organizácií.
Pán poslanec Ing. Peter Dušička sa vyjadril, že mesiac dozadu sa tieto veci schvaľovali
a pani Mgr. Oľge Žirkovej telefonoval neoficiálne, že sa bude prerokovávať tento
prenájom. Na zasadnutie však neprišla.
Pán poslanec Marian Híreš oboznámil prítomných, že je dobré si pozrieť aj rozpočet obce,
všetci pýtajú od obce financie, aj preto sa obec správa tak, že sa snaží hľadať financie všade
kde sa dá.
Pán Radko Nemček sa informoval k vypilovaniu stromov, kríkov, čo sa v tejto veci urobilo.
Starosta obce sa k tomu vyjadril. Ďalej sa informoval, prečo obecné auto odváža vypílené
stromy – starosta uviedol, že toto sa likviduje a obec si stromy berie na štiepku, za čo
dostane financie.
Pán Július Nemček sa informoval o kanalizácii, akým spôsobom by sa mohli opraviť jamy
na komunikácii pri lesáckej bytovke.
Pani Pavlína Kodajová sa vyjadrila k vyhláške v miestnom rozhlase o nahlásení sa na
obecnom úrade na akciu MDŽ v Prievidzi, bola vraj nemilo prekvapená, keď sa chcela
nahlásiť na túto akciu a obecný úrad bol zamknutý. Starosta obce oboznámil občanov, že
na obecnom úrade sa zaviedli úradné dni pre verejnosť a to v pondelok, stredu a piatok,
pre nutné prípady vybavenia občanov mimo týchto úradných dní sú na dverách obecného
úradu zverejnené telefonické kontakty na jednotlivé oddelenia. Občania boli o tomto
oboznámení vyhláškou v miestnom rozhlase.
Pani riaditeľka ZŠ sa vyjadrila že je podstatne zvýšená spotreba elektrickej energie.
v budove Materskej školy vo Valaskej Belej. O tomto probléme sa dopočul aj poslanec
Marian Híreš. Informoval sa, čo je napojené na budove materskej školy. Je potrebné
preveriť túto nadmernú spotrebu.
Ďalej sa pani riaditeľka vyjadrila k výmene pece na Základnej škole s MŠ vo Valskej Belej,
uviedla, že pec je slabá, nedostatočne vykuruje budovu základnej školy. Informovala
obecné zastupiteľstvo o tejto situácii, ktorá sa rieši.
O 18,30 sa dostavila na rokovanie OZ pani poslankyňa Jarmila Kopčanová.
Pani Mária Iskrová navrhla, aby sa u pracovníkov zamestnaných na verejných prácach
kontroloval alkohol.
4. Rôzne:
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že je zle uvedený dátum v uznesení
č. 43/2015 zo dňa 22. 1. 2015. Správne má byť od 1. 5. 2015. Poslanci zrušili uznesenie
č. 43/2015 zo dňa 22. 1. 2015.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 Jarmila Kopčanová, nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 52/2015.
- Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o prenájme nebytových priestorov (bývalá kuchyňa)
na prízemí v budove Ocú vo Valaskej Belej pre Michaelu Kochanovú, bytom Jána Bendíka
737/2, Prievidza za cenu 16 €/m2 bez energií a vodného a stočného.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš,
nehlasoval 0 – prijaté uznesenie 53/2015.
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- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o súdnom pojednávaní s Jednotou SD
Prievidza o súdnom pojednávaní o zaplatenie 1 700 000 Sk – informácie poslanci vzali na
vedomie. Ďalej starosta obce informoval OZ o bytoch na základnej škole, právna
zástupkyňa obce odporučila, že nájomné byty by boli pod obcou výhodnejšie. Bude
vyvolané konanie so stavebným úradom, byty je potrebné skolaudovať a uzatvoriť nové
nájomné zmluvy a obecné zastupiteľstvo musí schváliť výšku nájmu za m2.
- Poslanec Marian Híreš sa informoval o zariadení, ktoré je na budove materskej školy,
ďalej sa informoval o rozvodoch po rozhlasových stĺpoch, či je na tieto rozvody uzavretá
nejaká zmluva s obcou. Poslanec Ladislav Hronský sa informoval, akým spôsobom je
naťahaný internet a či je spoplatnený prenájom. Poslanec Marian Híreš podal poslanecký
návrh vstúpiť do jednania s Ing. Zdenkom Katrenom za účelom doriešenia prenájmu
do 31. 3. 2015.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 54/2015.
- Poslanec Marian Híreš sa informoval či má obec vypracovaný bezpečnostný projekt
v súlade s platnou legislatívou, vyžiadal si tento k nahliadnutiu.
- Poslanec Ing. Peter Dušička uviedol, že vodovod na cintoríne by sa mal posunúť, aby
nebránil parkovaniu.
- Pán Ing. Vladimír Mazán sa informoval o projekte na úpravu verejného priestranstva
na cintoríne, či si tento projekt môže pozrieť, pána Mazána doplnil poslanec Marian Híreš,
uviedol, že na tejto akcii zrejme bol aj stavebný dozor.
- Poslanec Marian Híreš navrhol že by mali byť vyznačené komunikácie, ktoré sú
obecné a čo je verejné priestranstvo. Ďalej pripomenul autodopravu, či je zavedená
evidencia autodopravy. Taktiež sa informoval, či sa platné VZN o verejnom priestranstve
dodržiava. Tieto pripomienky doplnili aj občania pán Ing. Vladimír Mazán a pán Radko
Nemček, ktorý uviedol, že na Pastierkoch vznikajú znova skládky a robia ich občania Juraj
Kocúr, Pavol Kocúr a rodina Fuleková. Poslanci s okamžitou platnosťou nariadili
dodržiavať VZN o užívaní verejného priestranstva.
- Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 2 Viktor Kotian a Ing. Ľubomír
Štolovský – prijaté uznesenie č. 55/2015.
- Poslanci navrhli pripravovať materiály na zasadnutie OZ obecným úradom aj
s dôvodovou správou.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 56/2015.
5.



Diskusia:
Poslanec Viktor Kotian sa informoval, či je pec na základnej škole už zaplatená
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.

6. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Emília Kňažeková

UZNESENIA

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 19. februára 2015
(47/2015 – 56/2015)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 4. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
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. 47/2015
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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Milan
Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

zamieta
úpravu pravidiel prenajímania multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Milan
Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
volí
členov finančnej komisie: Ladislav Hronský, Ing. Vladimír Mazán a Bc. Ľudmila
Podskočová.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Milan
Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2.: Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 50/2015
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 4 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:
Výdavky 2015
Program,
podpro
gram

Kód
zdroja

Oddiel

Rozpočtová
položka

3.3
3.3

41
41

08.4.0
08.4.0

633 004
633 004

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Cint. - prenosné ozvučenie (z bež.preb.)
Cint. - zosilňovač (z bež.prebytku)

0
0

Rozpočet
pred
úpravou
v€

Rozpočet

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€
600
1 000

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€
600
1 000

Rozpočet
po zmene
v€

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:

983 866,00

0,00

983 866,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

986 266,00

0,00

986 266,00

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:

954 886,00

1 600,00

956 486,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

957 286,00

1 600,00

958 886,00

28 980,00

1 600,00

27 380,00

Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5
3

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička,
Milan Čičmanec,
Ladislav Hronský, Marian Híreš, Emília Kňažeková

1

Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

8

k bodu č. 3. Rôzne.
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
vybudovanie šachty pri pánovi Podskočovi a odstránenie zábradlia do 30. 6. 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

1

Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

ruší
uznesenie obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej č. 43/2015 zo dňa 22. 1. 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

1

Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

9

Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
od 1. 5. 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.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková,
Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

2

Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyvolať stretnutie s pánom Zdenkom Katrenom, Klassik computer
a dojednať zmluvné podmienky využívania zariadení obce pre poskytovanie internetových
služieb v obci Valaská Belá do 31. 3. 2015.
Hlasovanie:
Za:

9

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš,
Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian
Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

10

Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
nariaďuje
s okamžitou platnosťou zamestnancom OcÚ, zodpovedným za dodržiavanie VZN
o užívaní verejných priestranstiev ich dodržiavanie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková,
Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť materiály na rokovanie OZ obecným úradom.
Hlasovanie:
Za:

9

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš,
Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian
Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Vo Valaskej Belej dňa 27. februára 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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