Zápisnica

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2015
------------------------------------------------------------------------------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
Neprítomná:
Jarmila Kopčanová
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2115 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. Žiadosť Magdalény Mihálovej, bytom Valaská Belá 459 o spätné odkúpenie
vlastníckych podielov pozemkov.
3. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2015.
4. Voľba zástupcu starostu obce Valaská Belá.
5. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 6. 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. Poslanec Viktor Kotian mal pozmeňovací návrh za
bod 5 doplnil Správu Komisie výstavby, ÚP a ŽP a FK o obhliadke obecných budov.
Poslanci so zmenou programu rokovania a jednomyseľne súhlasili a program jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program bol schválený.

Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Emília Kňažeková
a Milan Čičmanec.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Mariana Híreša a Ladislava Hronského.
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 predložil starosta obce.
Správu o plnení úloh predloženú starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 Marian Híreš, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 71/2015
Uznesením č. 60/2015 poslanci OZ odporučili 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. Starosta obce uviedol,
že pána Katrenu vyzval, úloha je splnená
O 17,00 sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec Ing. Peter Dušička.
Prebehla rozprava medzi poslancom Marianom Hírešom a pánom Ing. Zdenkom
Katrenom. Pán Katrena je ochotný pristúpiť na podmienky, ktoré stanoví obec. Ponúkol
zdarma internet pre základnú školu, obecný úrad a materskú škôlku. Ďalej ponúkol, že sa
bude starať aj o údržbu rozhlasových stĺpov. Poslanci požiadali Ing. Katrenu, aby predložil
do 10. 5. 2015 vytypované objekty a lokality, ktoré chce používať.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 72/2015.
2. Žiadosť Magdalény Mihálovej, bytom Valaská Belá 459 o spätné odkúpenie
vlastníckych podielov pozemkov – starosta obce prečítal žiadosť Magdalény Mihálovej.
Starosta obce informoval poslancov, že vyhľadal aj kúpne zmluvy, ktoré sa týkali tohto
odpredaja. K odpredaju sa vyjadril aj hl. Kontrolór. Uviedol, že je to 12 rokov, nedá sa
vlastníctvo napadnúť ani na súde. Na zasadnutí OZ sa zúčastnila aj pani Mihálová. Uviedla,
že sa o tom neinformovala skôr, pretože sa o tomto dozvedela až keď zomrel jej brat.
Poslanec Marian Híreš uviedol, že v minulosti v prípade, že obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo odpredaj, alebo zámenu parciel, je to vecou aj vtedajšieho starostu obce, ktorý
dojednáva právny dopad zmlúv. Je potrebné sa obrátiť na právneho zástupcu, ktorý
preskúma tieto zmluvy a vyjadrí sa, či je možné dať podnet na súd. V prípade, že sa
dokáže, že obec, resp. štatutár obce pochybil, je možné o týchto pozemkoch v budúcnosti
rokovať. Do diskusie vstúpil aj Ing. Vladimír Mazán, ktorý uviedol, že podľa jeho názoru
sa obec bude brániť, pretože obec tieto pozemky potrebuje do budúcna pre výstavbu ČOV
a kanalizáciu. Poslanci navrhli žiadosť o spätné odkúpenie zamietnuť.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 73/2015.
3. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2015 – plnenie rozpočtu obce
bolo zaslané všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. K niektorým
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položkám výdavkovej časti rozpočtu obce sa informoval poslanec Marian Híreš. Poslanci
správu o plnení rozpočtu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8 , proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 74/2015.
4. Voľba zástupcu starostu obce Valaská Belá – návrhová komisia prečítala návrh na
uznesenie. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce zvolilo za zástupcu starostu obce
Ing. Petra Dušičku.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 Ing. Peter Dušička – prijaté uznesenie č. 75/2015.
5. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá – návrh na uznesenie a dôvodovú
správu k určeniu platu starostu obce prečítal poslanec Milan Čičmanec – člen návrhovej
komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce vo výške 1699,- Eur.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 76/2015.
6. Správa o obhliadke verejných obecných budov – správu prečítal predseda komisie
výstavby, územného plánovania a životného prostredia Viktor Kotian. Správu doplnil člen
finančnej komisie Ing. Vladimír Mazán, uviedol, že nerozumie tomu, prečo sa nechalo toto
dôjsť až tak ďaleko. Odpovedal starosta obce, ktorý uviedol, že opravy školských budov sa
budú realizovať v budúcnosti z projektov. Na to reagoval pán Ing. Mazán. Informoval o
stave týchto budov podrobnejšie, uviedol, že tento stav je akútny, môžu vzniknúť škody
zatečením a preto sa havarijný stav musí riešiť urýchlene. Nemôžeme čakať, či budú výzvy
na projekty, alebo nie. Správu pripomienkoval aj poslanec Marian Híreš, uviedol, že
oceňuje iniciatívu pána Kotiana a pána Mazána a to že sa táto obhliadka previedla a zistil sa
skutkový stav. Uviedol, že stav budov je akútny a treba opravy čím skôr zrealizovať.
Záverom poslanci správu vzali na vedomie a prijali uznesenie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 77/2015.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pán Július Podskoč zastupoval organizáciu
SZPB. Uviedol, že by chceli “slušnú miestnosť”, v ktorej by sa pár krát do roka stretávali.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval, či je spracovaná mapa obecných parciel. Ďalej sa
informoval o dreve, ktoré zostalo po výrube pod miestnym rozhlasom, pod elektrickým
vedením, kedy bude spratané. Uviedol, že kanál pod farou je plný neporiadku, po výrube je
tento potrebné vyčistiť. Informoval sa či má obec právomoc vyzvať organizácie, ktoré sú
vlastníkmi pozemku, aby si upravili verejné priestranstvo. Ďalej sa informoval o verejnom
osvetlení, kedy bude zrealizovaná rekonštrukcia. Pána Mazána informoval poslanec Ing.
Štolovský. Taktiež sa Ing. Mazán informoval o dokumentoch k stavebnému dielu “Úprava
verejného priestranstva na cintoríne”. Dohodol sa na stretnutí so starostom obce.
8. Rôzne:
- Starosta obce predložil poslancom OZ stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR k odpredaju pozemku v k. ú. Valaská Belá (Pastierky), na ktorom je
prístupová cesta k lesáckym bytovkám.
- Starosta obce informoval poslancov o bytoch na základnej škole, rieši tento problém
s Ing. Pavlom Jurkovičom.
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- Poslanec Ing. Peter Dušička navrhol igelitové koše pri zastávkach, požiadal o nátery
zastávok a rekonštrukciu domu smútku v Gápli.
- Ladislav Hronský – pripomenul dom smútku a WC v dome smútku na cintoríne vo
Valaskej Belej, nevidí problém, prečo by sa nemohlo opraviť a sprístupniť v období, keď
nie sú mrazy.
- Poslanec Marian Híreš – sa informoval o pomníku v parku, prečo sa vybrala lokalita
v parku, keď vieme, že prebieha súdny spor s COOP Jednotou SD Prievidza a v prípade
prehry na súde, čo je takmer isté, budú zo strany COOP Jednoty SD Prievidza odpustené
úroky a penále z omeškania len v tom prípade, ak obec odpredá časť parku. Ďalej kritizoval
veľkoobjemné kontajnery v obci, do ktorých občania vhadzujú neseparovaný odpad,
hlavne aj stavebný odpad, ktorý spôsobil, že hmotnosť stavebnej sute bola takmer 4,7 tony
a poplatok za tonu je cca okolo 34 -35 €. Ďalej uviedol, že mal telefonát od pána Vladimíra
Mihálku, že u Tantošov istý občan spaľuje fólie a podobné veci, následne volal políciu
k prešetreniu.
9.


Diskusia:
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.

10. 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 29. apríla 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Ladislav Hronský

UZNESENIA

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 23. apríla 2015
(71/2015 – 77/2015)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 6. zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Žiadosť Magdalény Mihálovej, bytom Valaská Belá 459 o spätné odkúpenie
vlastníckych podielov pozemkov.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2015.
Voľbu zástupcu starostu obce Valaská Belá.
Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Správu Komisie výstavby, ÚP a ŽP a FK o obhliadke obecných budov.
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. 71/2015
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:
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Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Emília Kňažeková,
Milan Čičmanec, Ladislav Hronský

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá
p. Ing. Zdenkovi Katrenovi predložiť do 10. mája 2015 vytypované objekty a lokality, ktoré
chce použiť pri prevádzkovaní internetu.
Hlasovanie:
Za:

8

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2.: Žiadosť Magdalény Mihálovej, bytom Valaská Belá 459 o spätné
odkúpenie vlastníckych podielov pozemkov.
Uznesenie č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Magdalény Mihálovej, bytom Valaská Belá 459 o spätné odkúpenie vlastníckych
podielom pozemkov.
Hlasovanie:
Za:

8

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok 2015.

Uznesenie č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015.
Hlasovanie:
Za:
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Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4. Voľba zástupcu starostu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
volí
zástupcu starostu obce Valaská Belá a to Ing. Petra Dušičku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Emília Kňažeková,
Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

1

Ing. Peter Dušička

Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 5. Schválenie platu starostu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plat starostu obce Valaská Belá Ing. Miloša Cúcika s účinnosťou od 1. 5. 2015
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1698,84 EUR.
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 0 % na sumu: 1698,84 € a to sa rovná
po zaokrúhlení na celé euro nahor 1699 €.
Hlasovanie:
Za:
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Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6. Správa o obhliadke verejných obecných budov.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
a) berie na vedomie
správu o havarijnom stave obecných budov uvedených v správe predsedu komisie
výstavby, územného plánovania a životného prostredia Viktora Kotiana a člena finančnej
komisie Ing. Vladimíra Mazána.
b) odporúča
starostovi obce dať vypracovať cenové ponuky na opravu strechy budovy ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej na základe priloženého záznamu BOZP zo dňa 18. 8. 2014.
Hlasovanie:
Za:
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Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Peter Dušička,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Vo Valaskej Belej dňa 29. apríla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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