Zápisnica

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 21. mája 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
Neprítomný:
Ing. Ľubomír Štolovský
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2130 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. Oznámenie NASES – Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby o
realizácii optických sietí.
3. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odpredaj pozemku.
4. Žiadosť Miroslava Grambličku a manž. Aleny, Valaská Belá 590 o odkúpenie
pozemku.
5. Žiadosť Branislava Siekla a manž. Kataríny, Valaská Belá 583 o odkúpenie
pozemku.
6. Návrh VZN obce Valaská Belá o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 7. 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. Program pripomienkoval pán Ing. Vladimír Mazán,

informoval sa o žiadosti o užívanie obecnej parcely, ktorú obci predložil 4. 5. 2015. Starosta
obce uviedol, že jeho žiadosť vybaví vo svojej kompetencii. Poslanci program
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol
jednomyseľne schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Viktor Kotian a Jarmila
Kopčanová.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Emíliu Kňažekovú a Milana Čičmanca.
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 predložil starosta obce.
Správu o plnení úloh predloženú starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl., nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 78/2015
Uznesením č. 69/2015 obecné zastupiteľstvo uložilo hl. kontrolórovi obce preveriť spôsob
vedenia evidencie o používaní služobných motorových vozidiel, ktoré vlastní Obec Valaská
Belá za rok 2014 v termíne do 31. 5. 2015. Úloha trvá.
Uznesením č. 72/2015 obecné zastupiteľstvo uložilo p. Ing. Zdenkovi Katrenovi predložiť
do 10. 5. 2015 vytypované objekty a lokalizy, ktoré chce použiť pri prevádzkovaní
internetu v obci Valaská Belá. Táto úloha bude prerokovaná v bode 8. Rôzne.
Uznesením č. 77/2015 obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce dať vypracovať
cenové ponuky na opravu strechy budovy ZŠ s MŠ voVal. Belej na základe priloženého
záznamu BOZP zo dňa 18. 8. 2014 – starosta obce informoval, že žiadosť o riešenie
havarijnej situácie strechy základnej školy bola zaslaná Okresnému úradu – odboru školstva
do Trenčína a následne na Min. školstva SR do Bratislavy, starosta obce uviedol, že sú
sľúbené financie na riešenie havarijnej situácie a rekonštrukciu strechy základnej školy.
2. Oznámenie NASES – Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby o
realizácii optických sietí, Kollárova 8, Trnava, pracovisko Bratislava o realizácii
optických sietí – starosta obce prečítal oznámenie NASES, ktorá plní odborné úlohy
v oblasti informatizácie spoločnosti, prevádzkuje vládnu dátovú sieť GOVNET a Ústredný
portál verejnej správy.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 79/2015.
3. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odpredaj pozemku – žiadosť prečítal
starosta obce. Jedná sa o parcelu, ktorá je v súčanej dobe v dlhodobom prenájme. Poslanci
schválili zámer odpredať parcelu priamym predajom horemenovanému za cenu znaleckého
posudku.
Hlasovanie: za 8 , proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 80/2015.
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4. Žiadosť Miroslava Grambličku a manž. Aleny, Valaská Belá 590 o odkúpenie
pozemku – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti sa vyjadril žiadateľ Miroslav
Gramblička a taktiež Ing. Renáta Púryová, uviedla že je to obecná komunikácia, ktorá má
byť dostatočne široká kvôli možnému požiaru, upozornila, že nie je dobré uvedenú parcelu
odpredať pánovi Grambličkovi. Je potrebné, aby bol vytýčený pozemok a vypracovaný
GP, pani Púryová požaduje byť pritom, pretože si myslí, že tieto parcely sú zle vymerané.
Doplnil ju aj pán Anton Cigáň, upozornil, že ak by sa parcela odpredala pánovi
Grambličkovi, vznikol by problém v zimnom období pri odhŕňaní snehu. Poslanci navrhli
vytýčiť pozemok a dať geometricky zamerať.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 81/2015.
5. Žiadosť Branislava Siekla a manž. Kataríny Siekelovej, Valaská Belá 583
o odkúpenie pozemku – žiadosť o odkúpenie pozemku prečítal starosta obce. Poslanci
schválili zámer odpredať pozemok parcela č. 497/6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 102 m2 za cenu 2,50 € v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb.
v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod
osobitného zreteľa je, že uvedený pozemok je jedinou prístupovou cestou k rodinnému
domu žiadateľov.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 82/2015.
6. Návrh VZN obce Valaská Belá o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
rokovanie. Poslanci VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
jednomyseľne schválili a zároveň zrušili VZN obce Valaská Belá č. 2/2010 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, schválené uznesením č. 50/2010 zo dňa
22. 4. 2010.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 83/2015.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pani Eva Púryová pripomienkovala verejné
priestranstvo – uloženie dreva. Skládka ničomu nebráni, zdá sa jej nespravodlivé, že za toto
verejné priestranstvo sa musí platiť aj napriek tomu, že ju udržiava už 42 rokov.
Upozornila na neporiadok po lazoch, informovala sa, ako sa spoplatňujú parkované autá.
Požiadala, aby sa jednotlivo pristupovalo k občanom. Podporila ju aj pani Mária Isková,
ktorá uviedla, že taktiež udržiavala verejné priestranstvo dlho rokov, informovala sa, kedy
budú kosiť. Zdá sa jej to nespravodlivé. Na pripomienky reagoval poslanec Ing. Peter
Dušička. Uviedol, že všetkým by nám malo záležať na tom, aby bola obec čistá. Občanka
pani Pavlína Kodajová upozornila, že cesta v Jančovej je neprejazdná. Pán Anton Cigáň
pripomienkoval poplatky za trhové miesto, zdal sa mu poplatok za trhové miesto vo výške
5 € nízky, uviedol, že niektorí trhovníci zaberajú celé priestranstvo celý deň. Doplnil ho aj
poslanec Marian Híreš, upozornil, že pre trhovníkov, ktorí zaberú celú plochu a celý deň je
5 € smiešna suma. Poslanec Marian Híreš dal poslanecký návrh na zmenu Trhového
poriadku a navrhol zmenu pripraviť do budúceho zasadnutia OZ. Pani Božena Čižnárová
kritizovala, že treba kontrolovať zamestnancov, ktorí robia na verejnoprospešných prácach,
ďalej požiadala o materiál na náter zastávok na Pastierkoch, v krátkosti uviedla, že občania
stárnu a nie je v obci dom sociálnych služieb. Pán Ing. Vladimír Mazán, upozornil, na
nutnosť doplniť značky na miestnych komunikáciách, pripomeul čierne skládky u Kuricov,
informoval sa či obec požiadala o podporu formou dotácie pre rok 2015
z Environmentálneho fondu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Ďalej
sa informoval ako sa poriešil havarijný stav ostatných obecnych budov – domu smútku,
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kultúrneho domu, zdravotného strediska. Uviedol, že je potrebné v letnom období riešiť
hlavne nátery. Ďalej sa informoval, či sa prerába WC v dome smútku a tiež sa informoval
o poškodenej zastávke na námestí. Upozornil na nutnosť urýchlene riešiť opravu mosta na
hlavnej ceste smerom na Škrípov. Pripomenul konáre po opilovaní od minulého roka
v Skáli, ktoré je nahádzané v chránenom území a neporiadok v kanáli pod kaplnkou.
Občianka Božena Čižnárová uviedla, že je smutné, že sa nešetrí a na druhej strane sa
občania zdierajú napr. na prenájme kultúrneho domu na kary, pripomenula vysoký
poplatok za výkop jamy na cintoríne v prípade pohrebu. Viliam Lehocký pripomienkoval,
že hrobári by mali byť slušne oblečení v rovnošate. Občania kritizovali ozvučenie
v kostole, ktoré je veľmi hlučné. Na pani Čižnárovú reagoval poslanec Marian Híreš, ktorý
uviedol, že nájom za kultúrny dom má v kompetencii riaditeľka MKS, tak isto aj celý areál
kultúrneho domu. Uviedol, že kritizovať poslancov za niečo, čo nemôžu v tomto momente
zmeniť je neadekvátne, je potrebné reagovať trocha ináč. Pán Ing. Roman Jurík sa
informoval o zápise v správe o stave obecnych budov, konkrétne o zlom stave budovy
kabín TJ. Na pána Juríka reagoval poslanec Viktor Kotian. Uviedol, že si stojí za tým, čo
bolo uvedené v správe a zastáva názor, že sa mala najskôr opraviť strecha kabín TJ a nie
budovať prestrešenie terasy. Vstúpil do tohto poslanec Marian Híreš, informoval sa
o prenájme kabín TJ, či je na túto obecnú budovu uzatvorená nájomná zmluva. Ing.
Vladimír Mazán kritizoval, že sa budujú prístrešky k budove bez povolenia, ktorá ani nie je
v správe TJ.
8. Rôzne:
- Žiadosť Viliama Lehockého, Valaská Belá 214 a Júliusa Jurenku, Valaská Belá 736
o prifázovanie na sieť verejného osvetlenia – prečítal starosta obce, žiadosť doplnil pán
Viliam Lehocký, uviedol, že všetko zrealizujú na vlastné náklady, problém je dotiahnuť
elektriku. Požiadali, aby ročné náklady za elektriku platila obec. Poslanec Marian Híreš
upozornil na uznesenie 124/2014, ktorým obecné zastupiteľstvo zamietlo prepojenie
vonkajšieho osvetlenia v areáli kostola na verejné osvetlenie obce. Po menšej rozprave
poslanci žiadosť odložili do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 85/2015.
- Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu nebytových
priestorov na zdravotnom stredisku. Poslanci schválili predĺženie nájmu do 31. 12. 2015 za
tých istých podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 86/2015.
- Žiadosť Maxit Network, Nitrianske Rudno o umiestnenie optického káblu na
rozhlasové stĺpy vo Valaskej Belej – starosta obce prečítal poslancom lokality a budovy
o ktoré sa jedná. Poslanec Marian Híreš sa dotazoval od pána kontrolóra, čo si o tomto
probléme myslí. Hl. kontrolór uviedol, že je to majetok obce a mal byť zaň stanovený
nájom. Pán Katrena nesúhlasil s podmienkami, ktoré stanovili poslanci. Poslanec Marian
Híreš upozornil, že má pocit, akoby sa podnikateľ pán Katrena obci vysmieval. V prípade,
že pán Katrena neprijme podmienky stanovené obecným zastupiteľstvom, poslanci navrhli
vedenie káblov demontovať a oboznámiť občanov o zrušení poskytovania internetu po
nesúhlasnom stanovisku pána Katrenu s podmienkami obce.
Občianka Pani Eva Púryová sa informovala, kto súhlasil s prenájmom stĺpov mal by niesť
aj zodpovednosť. Je to voči občanom nespravodlivé.
- Starosta obce informoval, že jednal s predsedom Jednoty COOP o odpredaji časti
parku za účelom rozšírenia predajne. Starosta požiadal o odpustenie čiastky, ktorá je
v súdnom spore v plnom rozsahu.
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- Starosta obce informoval poslancov, že bude zvolané verejné zhromaždenie za účelom
vybudovania kanalizácie a ČOV v obci Valaská Belá. Presný dátum ešte stanovený nie je.
- Starosta obce informoval poslancov o dohodnutej cene 2,50 €/m2 za odpredaj
pozemku od pani Ruženy Mulinkovej pod stavbou „Úprava verejného priestranstva –
Cintorín Valaská Belá“. Poslanci informáciu starostu obce vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 87/2015.
Poslanec Marian Híreš dal poslanecký návrh vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie
Územného plánu obce Valaská Belá. Obecné zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 88/2015.
Poslanec Marian Híreš sa informoval o situácii s verejnými priestranstvami. Ďalej uviedol,
že ho zastavil pán Mikuláš Plekanec, ktorého poprosil pán Mikuláš Hajtáš, aby sa
informoval, či sa dá niečo robiť zo strany dodržiavania zákona o životnom prostredí s
jeho susedou pani Kočkovou, ktorá má smrad, psov a neporiadok na pozemku, ktorý je v
blízkom susedstve s pánom Hajtášom. Ďalej kritizoval splašky, ktoré vylievajú niektorí
občania do potoka, bola by potrebná osveta zo strany obce a z oddelenia, ktoré má na
starosti životné prostredie a samozrejme aj zo strany pána starostu. Ďalej sa informoval
o fotopasci, či bola niekde nastavená a ak nie, tak prečo. Úloha bola daná starostovi, či je
tiež nesplnená, či sú zábery fotopasce vyhodnocované 1x mesačne ako bolo dané
uznesením č. 63/2015.
Ďalej poslanec Marian Híreš pripomienkoval dielo „Úprava verejného priestranstva –
cintorín Valaská Belá“ pýtal sa kedy budú odstránené závady. Starosta obce uviedol, že do
konca júna odstránia nedostatky. Ing. Mazán pripomenul, že zmluva o dielo hovorí
neodkladne.
Poslanec Marian Híreš reprodukoval požiadavku pána Vladimíra Vrtíka, či sa uskutočnilo
jednanie s US Valaská Belá k miestnej komunikácii.
Poslanec Ing. Peter Dušička pripomiekoval vývoz odpadu do zberného miesta, kritizoval,
že na Škrípove sa začal skladovať odpad popri ceste. Stavebnú suť navrhol na zavážku
komunikácií. Pripomenul mosty cez potok, ktoré je potrebné rekonštruovať, pretože sa
rozpadávajú. Doplnil ho ja Ing. Vladimír Mazán, pripomenul zábradlia popri mostoch,
ktoré sú v zlom stave a už sa mali po zime opraviť.
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 27. mája 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Emília Kňažeková

a
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Milan Čičmanec

UZNESENIA

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 21. mája 2015
(78/2015 – 88/2015)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 7. zasadnutí prerokovalo:

11. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
12. Oznámenie NASES – Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby o
realizácii optických sietí.
13. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odpredaj pozemku.
14. Žiadosť Miroslava Grambličku a manž. Aleny, Valaská Belá 590 o odkúpenie
pozemku.
15. Žiadosť Branislava Siekla a manž. Kataríny, Valaská Belá 583 o odkúpenie
pozemku.
16. Návrh VZN obce Valaská Belá o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
17. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
18. 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. 78/2015
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:
Neprítomný:
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Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Emília
Kňažeková, Milan Čičmanec, Marian Híreš, Ladislav Hronský

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2.: Oznámenie NASES – Národnej agentúry pre sieťové a elektronické
služby o realizácii optických sietí.
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
1) berie na vedomie
oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu.
2) poveruje
svojho štatutárneho zástupcu – starostu obce Ing. Miloša Cúcika na podpísanie
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania
a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 8
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie zastupiteľstva bolo schválené 100 % počtom hlasov prítomných poslancov.

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3. Žiadosť Ivana Šimku, Valaská Belá 12 o odpredaj pozemku.

Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Ivanovi Šimkovi a manželke Renáte Šimkovej,
rod. Sýkorovej, bytom Valaská Belá 12 a to pozemok parc. č. 18626/5 – ostatné plochy
o výmere 82 m2 k. ú. Valaská v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb.
v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c). Znalecký posudok si dá vypracovať kupujúci na
vlastné náklady.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4. Žiadosť Miroslava Grambličku a manž. Aleny, Valaská Belá 590
o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť odpredať majetok obce Valaská Belá Miroslavovi Grambličkovi a manželka Alene
Grambličkovej, bytom Valaská Belá 590, časť parc. č. 213/8 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 20 m2 k. ú. Valaská Belá a odporúča starostovi obce, aby parcelu č. 213/8 dal
geometricky zamerať.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
8

k bodu č. 5. Žiadosť Branislava Siekla a manž. Kataríny, Valaská Belá 583
o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Branislavovi Sieklovi a manželke Kataríne
Siekelovej, rod. Šedíkovej, bytom Valaská Belá 583, a to pozemok parc. č. 497/6 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 , podľa GP č. 285/2015 k. ú. Valaská Belá za
cenu 2,50 €/m2 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a)
ods. 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa:
Obec nemá žiadne zámery na predmetnom pozemku a daný pozemok je jedinou
prístupovou cestou k rodinnému domu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6. Návrh VZN obce Valaská Belá o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
a) schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
b) ruší
VZN obce Valaská Belá č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, schválené uznesením č. 50/2010 zo dňa 22. 4. 2010.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť návrh nového znenia VZN o trhovom poriadku, týkajúci sa
nájmu za trhové miesto § 10 a zapracovať do neho návrhy občanov a poslancov OZ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8. Rôzne.
Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť Viliama Lehockého, Valaská Belá 214 a Júliusa Jurenku, Valaská Belá 736
o prifázovanie na sieť obecného verejného osvetlenia do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájmu Jozefovi Murgašovi, bytom Valaská Belá 465 do konca roka, t. j. do 31.
12. 2015 za tých istých podmienok ako doteraz.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu starostu obce o dohodnutej cene 2,50 €/m2 na kúpu pozemku od pani Ruženy
Mulinkovej pod stavbou „Úprava verejného priestranstva – Cintorín Valaská Belá“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového územného plánu obce
Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 27. mája 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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