Zápisnica

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. marca 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 2150 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. Právne stanovisko právnej zástupkyne JUDr. Jany Bezákovej k súdnemu sporu
s COOP Jednota Prievidza.
3. Žiadosť spoločnosti Maxit Network, s. r. o. Nitrianske Rudno o povolenie
na zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov pre výstavbu optickej siete GEPON
na 10 rokov.
4. Žiadosť Silvie Da Col Heisar, Ilava o usporiadanie pozemkov pod miestnou
komunikáciou.
5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný príspevok.
6. Žiadosť Miroslava Grambličku a manželky Aleny, bytom Valaská Belá 590
o odkúpenie parcely č. 213/8.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2014.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 5. 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. Poslanci nemali žiadne pripomienky k programu
rokovania a jednomyseľne ho schválili.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržal sa 1 Marian Híreš – program bol schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Marian Híreš a
Ladislav Hronský.
Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Ľubomír Štolovský a Jarmila Kopčanová.
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. 57/2015.
Uznesením č. 46/2015 obecné zastupiteľstvo navrhlo na vyradenie z majetku obce 2
unimobunky a následný odpredaj, obci bola doručená jedna žiadosť o odpredaj
unimobunky od Pavla Cúcika, Val. Belá 563 za cenu 60 €. Poslanci o odpredaji hlasovali.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 58/2015.
Uznesenín č. 54/2015 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyvolať stretnutie
s pánom Zdenkom Katrenom a dojednať zmluvné podmienky využívania zariadení obce
pre poskytovanie internetových služieb v obci Valaská Belá do 31. 3. 2015. Táto uloha ešte
trvá, starosta obce informoval poslancov, že pán Katrena zaslal ponuku, ktorá bude
prejednávaná v bode 3. tohto rokovania.
Uznesením č. 56/2015 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť
materiály na rokovanie OZ obecným úradom. Táto úloha je stála.
2. Právne stanovisko právnej zástupkyne JUDr. Jany Bezákovej k súdnemu sporu
s COOP Jednota Prievidza – starosta obce predstavil poslancom OZ právnu zástupkyňu
obce v súdnom spore s COOP Jednota SD Prievidza. Pani právna zástupkyňa oboznámila
prítomných so súdnym sporom, ktorý trvá už niekoľko rokov. COOP Jednota Prievidza sa
domáha zaplatenia úšlých financií 74 520 € od obce s príslušnými úrokmi. Tento spor bol
pojednávaný na Krajskom súde v Trenčíne, ktorý zrušil rozsudok prvostupňového súdu a
vrátil vec na ďalšie konanie. Ako právna zástupkyňa je povinná návrh na mimosúdne
dojednanie predložiť na rokovanie OZ. Právna zástupkyňa uviedla, že podľa jej názoru
dohoda s COOP Jednota Prievidza, SD, uzavretá formou súdneho zmieru v konaní
vedenom na Okresnom súde v Prievidzi nie je výhodná pre obec, je neprimeraná. Navrhla
informácie vziať na vedomie. Prebehla menšia rozprava medzi právnou zástupkyňou,
poslancami OZ a občanmi. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie, ktoré poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 59/2015.
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3. Žiadosť spoločnosti Maxit Network, s. r. o. Nitrianske Rudno o povolenie
na zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov pre výstavbu optickej siete GEPON
na 10 rokov – žiadosť prečítal starosta obce. Jednanie s touto spoločnosťou vyplynulo
z uznesenia č. 54/2015, ktorým obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyvolať
stretnutie s pánom Ing. Zdenkom Katrenom a dojednať zmluvné podmienky využívania
zariadení obce pre poskytovanie internetových služieb v obci Valaská Belá. Žiadosť
pripomienkoval poslanec Marian Híreš, uviedol, že vedenie funguje už dávno a teraz sa
rieši žiadosť. Pripomienku poslanca Mariana Híreša podporil aj poslanec Ladislav Hronský
a Ing. Ľubomír Štolovský. Poslanci navrhli vyčísliť sumu za prenájom vedenia odkedy je
spustený internet. Tento problém pripomienkoval aj člen finančnej komisie Ing. Vladimír
Mazán, uviedol, že netreba záležitosť odkladať, je potrebné vyzvať konateľa spoločnosti
Maxit Network, s. r. o. Nitr. Rudno a riešiť neoprávnené užívanie rozhlasových stĺpov.
Hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 60/2015.
4. Žiadosť Silvie Da Col Heisar, Ilava o usporiadanie pozemkov pod miestnou
komunikáciou – žiadosť horemenovanej a podpísaných občanov prečítal starosta obce.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že parcela nie je usporiadaná. Je potrebné
preveriť prevod majetku a usporiadať vlastnícke vzťahy medzi obcou a urbárskym
spoločenstvom. Poslanci žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov odložili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 61/2015.
5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný príspevok –
žiadosť prečítal starosta obce. Poslanec Ing. Ľubomír Štolovský uviedol, že na tento rok
bola poukázaná dosť vysoká dotácia, vyššia ako minulý rok. Je potrebné aby táto čerpala
a mesačne požadoval predkladať správu, na čo sa dotácia používa. Poslanec Marian Híreš
upozornil na VZN o poskytovaní dotácií, uviedol, že je potrebné sa dodržiavať toto
nariadenie. K žiadosti sa vyjadril aj Ing. Roman Jurík, plánovať sa to presne nedá,
vylosovanie súťaže je až na jeseň. Uviedol, že TJ sa snaží zvelaďovať majetok obce, ktorý
sa využíva pre športové aktivity iných organizácií a združení. Ing. Ľuboš Štolovský uviedol
opätovne, že dotácia je dosť vysoká, treba ju čerpať a o plnení informovať obecné
zastupiteľstvo. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie: za 1 (Milan Čičmanec) proti 3 (Marian Híreš, Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor
Kotian), zdržal sa hl. 5 (Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Mgr.
Andrej Mateáš, Ladislav Hronský) – nebolo prijaté prijaté uznesenie.
6. Žiadosť Miroslava Grambličku a manželky Aleny, bytom Valaská Belá 590
o odkúpenie parcely č. 213/8 – žiadosť prečítal starosta obce. Uviedol, že sa jedná
o prístupovú cestu k rodinným domom, v prípade odpredaja by sa nedostali občania
k svojím pozemkom. Poslanci hlasovali o schválení odpredaja parcely.
Hlasovanie: za 0, proti 8 (Jarmila Kopčanová, Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský,
Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Ladislav Hronský, Mgr. Andrej Mateáš, Emília
Kňažeková), zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – nebolo prijaté uznesenie.
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7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2014
– správu prečítal hl. kontrolór Ing. Jozef Krett. Predložil správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2014, ďalej predložil správu o ukončenej
následnej finančnej kontrole vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Val. Belá k 31.12.2013 a správu o výsledku následnej finančnej kontroly
plnenia opatrení z predchádzajúcich následných finančých kontrol, vykonaných hlavným
kontrolórom obce. Správy sú súčasťou originálu tejto zápisnice, poslanci ich vzali na
vedomie. Niektoré body správy hl. kontrolóra pripomienkovali poslanci Marian Híreš
a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 62/2015.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Starosta obce udelil slovo predsedovi US
Val. Belá pánovi Pavlovi Mulinkovi. Pán predseda uviedol, že prebiehajú reštitúcie, na
základe ktorých sa vydávajú pozemky. Reštitúcie sa týkajú aj obecných pozemkov. Z tohto
dôvodu je potrebné, aby prebehli rokovania medzi obcou a urbárskym spoločenstvom za
účelom usporiadania pozemkov napr. pod miestnymi komunikáciami. Je potrebné sa
dohodnúť a vyriešiť tieto problémy zámennou zmluvou. Navrhol zriadiť komisiu pre
určenie pozemkov, ktorých sa usporiadanie týka.
Obyvateľ Anton Sondor sa informoval, či sa niečo uskutočnilo vo veci poškodzovania jeho
rodinného domu, uviedol, že nedostal žiadnu odpoveď.
Obyvateľ Vendelín Beňo pripomienkoval zverinu, ktorá behá po hroboch na cintoríne a
ničí ich, je potrebné cintorín uzavrieť. Ďalej navrhol zriadiť ČOV a vyvážať žumpy
fekálnym vozidlom. Upozornil, že sa vypúšťajú žumpy u Tantošov na mietnu
komunikáciu.
Občianka Mária Iskrová uviedla, že priestranstvo si upratala a zistila, že US tento pozemok
žiada. Uviedla, aby si obec kosila a upravovala obecný pozemok v blískosti jej rodinného
domu, ktorý predtým udržiavala.
Ing. Vladimír Mazán upozornil na čierne skládky, informoval sa, či sa využívajú zakúpené
fotopasce, odporučil ich nainštalovať. Poslanec Viktor Kotian, uviedol, že aj keď boli
v minulom roku inštalované fotopasce, nebol nikto pokutovaný. Navrhol vyhodnocovať
nainštalované fotopasce. Bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 63/2015.
Ďalej sa Ing. Vladimír Mazán informoval, či je evidencia obecných plôch, ako obec vie,
ktoré sú obecné pozemky. Poslanec Viktor Kotian uviedol, že boli vypracované mapové
podklady pre aplikáciu v mobilnom telefóne od firmy MBK Bratislava, ktoré obec dala
spracovať. Pripomienky doplnil poslanec Marian Híreš, uviedol, že aj právnická osoba, teda
aj US je povinná dodržiavať VZN obce o verejnom priestranstve. Poslankyňa Jarmila
Kopčanová sa informovala o mape, ktorá mala byť zrealizovaná v minulom období.
Ing. Vladimír Mazán navrhol zakresliť verejné priestranstvá. Poslanec Ing. Peter Dušička
navrhol uľavy pre tých, ktorí sa starajú o verejné priestranstve.
Ing. Vladimír Mazán požiadal, aby sa sprevádzkovalo sociálne zariadenie v dome smútku,
navrhol tzv. latríny zbúrať. Informoval sa o správcovi domu smútku, podporila ho aj
poslankyňa Jarmila Kopčanová. Návrhová komisia prijala k tomuto problému uznesenie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 64/2015.
Ing. Vladimír Mazán upozornil, že obec nemá predpis udržiavania obecných budov,
navrhol tento predpis vypracovať a určiť zodpovedného pracovníka, aby sa predchádzalo
havarijným stavom. Starosta obce uviedol, že je vypracovaný audit striech.
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Ing. Vladimír Mazán kritizoval, že sa v obci vykonávajú stavebné práce bez povolení,
kritizoval čistenie ciest od zimného posypu. Ďalej sa informoval o výrube krovín na
cudzích pozemkoch, či je štiepka ekonomicky výhodná pre obec. Starosta obce uviedol, že
jednal so správou ciest, dohodol sa, že drevnú štiepku použije obec na vykurovanie.
Starostu obce doplnil poslanec Ing. Peter Dušička. Uviedol, že sa realizuje výrub stromov
aj nad hlavnou cestou, robí sa to postupne.
Poslankyňa Jarmila Kopčanová pripomienkovala prenajaté priestory v budove OcÚ, prečo
zamestnanci aktivačných prác pracujú na týchto úpravách. Pripomienky doplnil poslanec
Marian Híreš, informoval sa kto má na starosti pracovníkov na aktivačných prácach, kto
ich kontroluje.
Pani Mária Iskrová upozornila na odpratanie neporiadku pri zdravotnom stredisku.
9. Rôzne:
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že je potrebné dať vypracovať nový
program rozvoja obce. Doplnil ho aj hlavný kontrolór. Poslanci hlasovali za predĺženie
PHSR na roky 2007 – 2013 do 31. 12. 2015.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 Ladislav Hronský, Marian Híreš, nehlasoval 0 –
prijaté uznesenie č. 65/2015.
- Starosta obce informoval o nevysporiadaných pozemkoch pod stavbou „Úprava
verejného priestranstva na cintoríne“. Starosta obce informoval prítomných, že pozemky sú
v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava a ďalej v správe cirkvi. Poslanci
prijali uznesenie č. 66/2015
- Rada školy pri Základnej škole s Materskou školou vo Valaskej Belej požiadala o
doplnenie člena rady školy z obecného zastupiteľstva, pretože z rady školy odstúpil pán
Vendelín Pružinec – poslanci schváli za členku rady školy poslankyňu Emíliu Kňažekovú.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 67/2015.
- Návrh rozpočtovej zmeny č. 7 – so zmenou rozpočtu obce Val. Belá oboznámil
poslancov starosta obce. Návrh je prílohou originálu tejto zápisnice.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 68/2015.
- Starosta obce informoval o výmene verejného osvetlenia.
- Poslanec Marian Híreš upozornil, či má zástupca starostu obce písomné poverenie a či
je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Starosta obce uviedol, že písomné poverenie
zástupca starostu nemá.
- Ďalej poslanec Marian Híreš pripomenul bezpečnostný projekt. Informoval sa prečo
sú zverejnené dve faktúry za verejné obstarávanie na opravu zdroja tepla na ZŠ. Starosta
obce uviedol, že sa verejné obstarávanie robilo dvakrát.
- Poslanec Marian Híreš pripomenul že sa realizuje prenájom majetku v nesúlade so
zásadami s nakladaním majetku obce.
- Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa informovala o priestoroch pre Zväz zdravotne
postihnutých na zdravotnom stredisku – starosta obce a poslanec Mgr. Mateáš uviedol, že
tieto sú pre týchto členov dôstojné.
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- Poslanec Marian Híreš predložil poslanecký návrh, týkajúci sa používania služobných
motorových vozidiel, ktoré vlastní obec, navrhol preveriť evidencie používania
motorových vozidiel v roku 2014 hlavným kontrolórom.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 69/2015
Poslanec Marian Híreš navrhol v prípade požiadania zamestnanca obce na prácu pre iné
organizácie a subjekty, toto vyfakturovávať.
Poslanec Marian Híreš navrhol, aby sa starosta obce písomne vyjadril k realizácii diela
„Úprava verejného priestranstva na cintoríne“, k realizácii diela sa vyjadril aj Ing. Vladimír
Mazán, kritizoval zle odvedené práce, navrhol reklamáciu prác, predložil zmluvu
o projektovej dokumentácii, na základe ktorej upozornil, že dielo nie je dokončené
v zmysle pojektovej dokumentácie a je vyplatené. Na základe týchto pripomienok obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 70/2015.

10. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
11. 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 31. marca 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Štolovský
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a

Jarmila Kopčanová

UZNESENIA

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. marca 2015
(57/2015 – 70/2015)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 5. zasadnutí prerokovalo:
1.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Právne stanovisko právnej zástupkyne JUDr. Jany Bezákovej k súdnemu sporu
s COOP Jednota Prievidza.
3. Žiadosť spoločnosti Maxit Network, s. r. o. Nitrianske Rudno o povolenie
na zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov pre výstavbu optickej siete GEPON
na 10 rokov.
4. Žiadosť Silvie Da Col Heisar, Ilava o usporiadanie pozemkov pod miestnou
komunikáciou.
5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný príspevok.
6. Žiadosť Miroslava Grambličku a manželky Aleny, bytom Valaská Belá 590
o odkúpenie parcely č. 213/8.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku
2014.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
11. 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. 57/2015
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:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
7

Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predaj unimobunky za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá je po otvorení obálok 60 € Pavlovi
Cúcikovi, Valaská Belá 563.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2.: Právne stanovisko právnej zástupkyne JUDr. Jany Bezákovej
k súdnemu sporu s COOP Jednota Prievidza.
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
návrh COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo na mimosúdne urovnanie sporu, ktorý
je vedený na Okresnom súde v Prievidzi pod č. k. 5Co/176/2010.
B) neschvaľuje
dohodu s COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo uzavretú formou súdneho zmieru
v konaní, vedenom na Okresnom súde v Prievidzi pod č. k. 5Co/176/2010 tak, že Valaská
Belá sa zaviaže zaplatiť COOP Jednote Prievidza, spotrebné družstvo sumu 34.243,69 €
s 11% ročným úrokom z omeškania od 25. 4. 2004 do zaplatenia. Trovy konania bude
znášať každý účastník sám.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3.: Žiadosť spoločnosti Maxit Network, s. r. o. Nitrianske Rudno
o povolenie na zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov pre výstavbu optickej siete
GEPON na 10 rokov.
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce v termíne do 15. 4. 2015 písomne vyzvať konateľa spoločnosti Maxit
Network, s. r. o. Nitrianske Rudno Ing. Zdenka Katrenu na prejednanie realizácie montáže
optickej siete a vyčísliť sumu za neoprávnené užívanie rozhlasových stĺpov so spätnou
platnosťou.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4. Žiadosť Silvie Da Col Heisar, Ilava o usporiadanie pozemkov pod
miestnou komunikáciou.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Silvie Da Col Heisar o usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou do
vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Obcou Valaská Belá a Urbárskym spločenstvom
Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

9

k bodu č. 5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o mimoriadny finančný
príspevok.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

1
3
5

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

Neprítomní:

k bodu č. 6. Žiadosť Miroslava Grambličku a manželky Aleny, bytom Valaská
Belá 590 o odkúpenie parcely č. 213/8.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8
1

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

k bodu č. 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá
v roku 2014.
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
A) správu o ukončenej následnej finančnej kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov obce Valaská Belá k 31. 12. 2013.
B) správu o ukončenej následnej finančnej kontrole plnenia opatrení z predchádzajúcich
kontrol.
C) správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2014.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce využívať zakúpenú fotopascu na účel, na ktorý je určená a určiť
zodpovednú osobu na vyhodnotenie existujúcich záberov a uplatnenie sankcií.
Termín: bezodkladne, vyhodnocovať 1x mesačne.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 64/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce do 30. 6. 2015 preveriť funkčnosť WC v dome smútku, prípadnú
rekonštrukciu treba vyčísliť a zapracovať do návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 9. Rôzne.

Uznesenie č. 65/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie účinnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá
(PHSR) na roky 2007 – 2013 do 31. 12. 2015.
11

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

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

2

Marian Híreš, Ladislav Hronský

Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 66/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce bezodkladne doriešiť nájomné vzťahy pod úpravou verejného priestranstva
na cintoríne.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 67/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie nového člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá
242 a to poslankyňu Emíliu Kňažekovú z dôvodu písomného vzdania sa doterajšieho člena
pána Vendelína Pružinca.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 68/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 7 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
41

292 006
292 017

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Popis upravenej položky

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Príjmy z náhrad z poistného plnenia
Vratky

0
0

303
46

303
46

Rozpočtové zmeny spolu:

0

349

349

Výdavky 2015
Program,
podprogram
11.1
11.1

Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
zdroja
41
41

06.2.0
06.2.0

633 004
633 010

Popis upravenej položky

0

454

454

0

136

136

Rozpočtové zmeny spolu:

0
Rozpočet
pred úpravou
v€

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:

9

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

MOS - prac.strojov, prístroje,náradie
MOS - prac.odevy, obuv, pomôcky

Rozpočet

Hlasovanie:
Za:

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

590
590
Úprava
Rozpočet po
rozpočtu:
zmene
+ zvýšenie
v€
- zníženie
v€

1 012 537,00

349,00

1 012 886,00

2 400,00

0,00

2 400,00

24,00

0,00

24,00

1 014 961,00

349,00

1 015 310,00

985 181,00

590,00

985 771,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

987 581,00

590,00

988 171,00

27 380,00

-241,00

27 139,00

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 69/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá
preveriť spôsob vedenia evidencie o používaní služobných motorových vozidiel, ktoré
vlastní Obec Valaská Belá za rok 2014.
Zodpovedný: Hl. kontrolór obce

Hlasovanie:
Za:

9

Termín: 31. 5. 2015

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce písomne vyzvať realizátora stavby na ukončenie diela v zmysle projektovej
dokumentácie a zmluvy o dielo číslo objednávateľa 4/1400035, číslo zhotoviteľa 07082014.
Termín: do 30. 4. 2015
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 31. marca 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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