Zápisnica

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 18. júna 2015
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2200 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. Návrh VZN obce Valaská Belá – Trhový poriadok.
3. Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
4. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu Obce Valaská Belá.
5. Žiadosť Milana Guláša a manželky Evy Gulášovej, rod. Dušičkovej, Valaská
Belá 589 o odkúpenie pozemku u Krivých.
6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2014.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2015.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 8. 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 program jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržal sa 1 (Ladislav Hronský) – program rokovania
OZ bol jednomyseľne schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Štolovský
a Ing. Peter Dušička.
Hlasovanie: za 9 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Jarmilu Kopčanovú.
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 predložil starosta obce.
Správu o plnení úloh predloženú starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl., nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 89/2015
Uznesením č. 69/20185 OZ vo Val. Belej uložilo hlavnému kontrolórovi preveriť spôsob
vedenia evidencie o používaní služobných motorových vozidiel, ktoré vlastní Obec Valaská
Belá za rok 2014. Hlavný kontrolór sa zasadnutia nezúčastnil z dôvodu dvojdňového
školenia, úloha trvá do ďalšieho rokovania. Plnenie úlohy pripomienkoval poslanec Marian
Híreš, uviedol, že správu z kontroly mohol hl. kontrolór poslať, upozornil na neplnenie
úlohy.
Uznesením č. 81/2015 bola odložená žiadosť o odpredaj majetku 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 odporučené starostovi obce, aby parcelu č. 213/8 dal geometricky zamerať.
Bol vypracovaný GP, ktorým sa zistil skutočný stav pozemkov a komunikácie. Zistilo sa, že
niektorí vlastníci majú prihradené obecné pozemky. Pripomienkoval poslanec Marian
Híreš, upozornil, že obecné zastupiteľstvo požadovalo aj vytýčenie pozemku. K problému
sa vyjadril aj pán Miroslav Gramblička. Uviedol, že miestna komunikácia bola užívaná dlho
rokov a taktiež požadoval vytýčenie pozemkov. Poslanci zamietli odpredaj majetku obce
hore menovaným žiadateľom s tým, že bude zvolané konanie dotknutých osôb za účasti
geodeta a budú vytýčené parcely, ktoré je potrebné zmluvne usporiadať. Bolo prijaté
uznesenie č. 90/2015.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 90/2015
Uznesením č. 84/2015 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odporučilo 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. Úloha je splnená,
uvedené VZN o trhovom poriadku bude prerokované v samostatnom bode programu
dnešného rokovania.
Uznesením č. 85/2015 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odložilo žiadosť Viliama
Lehockého, Valaská Belá 214 a Júliusa Jurenku, Valaská Belá 736 o prifázovanie na sieť
obecného verejného osvetlenia. Uznesenie je už bezpredmetné, pretože pán Lehocký sa
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dohodol o platbách za elektriku s Farským úradom vo Valaskej Belej. Prijaté uznesenie
č. 91/2015.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl., nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 91/2015
Uznesením č. 88/2015 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej odporučilo starostovi obce
vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového územného plánu obce Valaská Belá.
Bolo vyhlásené verejné obstarávanie, starosta obce bude poslancov informovať na
budúcich rokovaniach OZ.
Uznesením č. 80/2015 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo 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) s tým, že znalecký posudok si dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady.
Úloha trvá, znalecký posudok zatiaľ žiadateľ nepredložil.
Uznesením č. 82/2015 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo 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. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli. Návrhová komisia predložila
návrh na uznesenie na odpredaj majetku obce hore uvedenému žiadateľovi, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl., nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 92/2015
2. Návrh VZN obce Valaská Belá – Trhový poriadok – návrh VZN bol zverejnený na
obecnej tabuli, bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie. VZN
pripomienkoval p. Vrban. Ďalej VZN pripomienkoval poslanec p. Štolovský. Informácie
k VZN uviedla pracovníčka obce, upozornila na rozdiel medzi trhovým miestom
a trhoviskom a čo s tým súvisí. Pripomienkoval poslanec Marian Híreš, upozornil na
parkovanie vozidiel pri trhovom mieste, ďalej uviedol , že 5 € je smiešna suma za trhové
miesto. Navrhol zvýšiť poplatok za 10 €.VZN pripomienkoval pán Vrban, podnikateľ
z obce, uviedol, že si plní povinnosti voči obci, sponzoruje obecné akcie, pri ambulantnom
predaji tieto povinnosti v takom rozsahu nemajú. Pán Ing. Vladimír Mazán upozornil, aby
sa nepodpisovali zmluvy na prenájom verejného priestranstva na dlhšie obdobie, ktoré sú
nevypovedateľné. Záverom poslanci schválenie VZN odložili s tým, že sa zapracujú
pripomienky poslancov a potom bude predložené na rokovanie.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 93/2015.
3. Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školských zariadení na území Obce Valaská Belá – VZN bolo zverejnené na úradnej
tabuli, bolo zaslané všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. VZN bolo
pripravené tak, že boli fin. prostriedky navýšené na MŠ pri ZŠ a ŠKD. K návrhu VZN sa
vyjadrila aj pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jana Cvíčelová. Uviedla, že školské budovy
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chátrajú, financie nepostačujú na iné, len na prevádzku školy. Bolo to čiastočne spôsobené
aj tým, že bol vysoký nedoplatok na elektrike, nepostačujú náklady na prevádzku, pretože
tieto financie boli použité na mzdy a odvody. Vyjadrenie pani riaditeľky pripomienkoval
pán Ing. Mazán, informoval sa na príčinu zvýšenia spotreby elektriny. Riaditeľka školy
uviedla, že príčinu nárastu nenašli, ďalej informovala, že príde revízny technik, ktorý
premerá elektromery a spotrebiče. Poslanec Marian Híreš sa informoval, či je to zmena
VZN, alebo doplnok VZN. Informoval sa či 3. 6. 2015 bol zavesený návrh VZN na
úradnej tabuli, pretože ho tam nevidel. Čo sa týka návrhu rozpočtovej zmeny,
pripomienkoval nárasty položiek, ktoré sú uvedené aj v dôvodovej správe. Pani riaditeľka
uviedla, že koeficienty boli známe až 9. 1. 2015. Ďalej uviedla, že potrebuje na maľovanie
v školských budovách maliara, informatívne sa pýtala či poskytne obec maliara, alebo má
vyhlásiť verejné obstarávanie. Poslanec Marian Híreš uviedol, že VZN v zmysle zákona
neviselo na úradnej tabuli v zmysle zákona 15 dní, preto sa zdrží hlasovania.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Jarmila Kopčanová, Marian Híreš) – prijaté
uznesenie č. 94/2015.
4. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu Obce Valaská Belá – bola predložená
poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie. Návrhová komisia prečítala návrh na
uznesenie, ktoré poslanci schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Jarmila Kopčanová, Marian Híreš) – prijaté
uznesenie č. 95/2015.
5. Žiadosť Milana Guláša a manželky Evy Gulášovej, rod. Dušičkovej, Valaská
Belá 589 o odkúpenie pozemku u Krivých – žiadosť prečítal starosta obce. K žiadosti
predložil geometrický plán. Žiadateľov zastupovala pani Anna Kuricová, ktorá vysvetlila
obecnému zastupiteľstvu, ktorý pozemok chcú žiadatelia odkúpiť. Poslanci schválili zámer
odpredať majetok obce Valaská Belá Milanovi Gulášovi a manželke Eve Gulášovej, bytom
Valaská Belá 589 na základe zistenia skutkového stavu pozemku po vytýčení geodetom a to
pozemok parc. č. 12812 – orná pôda o výmere 77 m2 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
k danej parcele žiadnu prístupovú cestu, nakoľko daná parcela je v strede súkromných
pozemkov a susedí bezprostredne s pozemkom žiadateľov a z toho dôvodu obec nemá
žiadne zámery na predmetnom pozemku.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 96/2015.
6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá – odborné
stanovisko k záverečnému účtu obce Valaská Belá bolo zaslané poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie. Poslanec Marian Híreš pripomienkoval stanovisko hl.
kontrolóra, že má výhradu voči jeho odbornému stanovisku, čo sa týka diela Úprava
verejného priestranstva – cintorín Valaská Belá, kde bolo investovaných z obecného
rozpočtu takmer 62 000,- eur a dielo nebolo zahrnuté do majetku obce. Prebehla rozprava
k problému diela Úprava verejného priestranstva, informovali sa aj občania, kto je
zodpovedný za tento stav. Po rozprave poslanci hlasovali, správu hl. kontrolóra vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Marian Híreš, Ladislav Hronský) – prijaté
uznesenie č. 97/2015.
7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2014 – v súvislosti so záverečným účtom
obce starosta obce predložil správu nezávislého audítora. Návrhová komisia predniesla
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návrh na uznesenie, poslanci správu nezávislého audítora vzali na vedomia zároveň
schválili celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Marian Híreš, Ing. Ľubomír Štolovský – prijaté
uznesenie č. 98/2015.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2015 – bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ.
Poslanec Marian Híreš navrhol doplniť do plánu činnosti vykonať kontrolu hospodárenia
aj v príspevkovej organizácii MKS za rok 2014. Termín ukončenia kontroly 30. 9. 2015.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 99/2015.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pani Eva Púryová pochválila poslanca pána
Mateáša za príspevky, ktoré dáva na sociálne siete, apelovala na pána Štolovského na koho
myslel, keď povedal že sa nedáva vážnosť rokovaniu obecného zastupiteľstva. Informovala
sa o voľbe hlavného kontrolóra, kto ho volí a na aké obdobie. Nepáčilo sa jej, že hl.
kontrolór nemal výhrady k záverečnému účtu, keď tieto záležitosti nie sú v súlade so
zákonom.
Ing.Vladimír Mazán sa ospravedlnil za vstúpenie do riešenia problému rokovania pri
predaji majetku pánovi Gulášovi, uviedol, že len chcel v tejto veci poradiť obecnému
zastupiteľstvu. Informoval sa ďalej o zameraní pozemku na základe jeho požiadavky, ďalej
uviedol, že dostal odpoveď, že sa na parcele 106 parkovať nedá. Ing. Vladimír Mazán
uviedol, že sú dve možnosti, buď sa cesta spriechodní, alebo sa odhradia pozemky a cesta
sa rozšíri.
Poslanec Marian Híreš sa informoval, že ako platia daň z nehnuteľnosti občania, ktorí majú
prihradené a užívajú už dlho rokov obecné pozemky.
Pán Ing. Vladimír Mazán sa informoval o tom, či máme mapové podklady obecných
pozemkov. Bolo prijaté uznesenie, aby sa dodržiavalo VZN obce o verejných
priestranstvách, občania musia upratovať skládky na verejných priestranstvách a starosta
obce a niektorí zamestnanci obce majú na priestranstve skládky s tým, že je to urbárske.
Kde je tu potom poriadok obce a rovnoprávnosť občanov obce – uviedol Ing. Vladimír
Mazán. Doplácajú na toto poctiví občania, ktorí si pozemky usporiadajú, priznajú si dane
a ostatní zostanú bez povšimnutia. Informoval sa o dotáciách na vyčistenie skládok
odpadu, o verejnom osvetlení, ďalej sa informoval o fotopasci, informoval sa o bytoch na
základnej škole, streche na základnej škole, čo sa podniklo, či boli podané žiadosti
o financie, ďalej sa informoval o ČOV a kanalizácii, poukázal na slabú osvetu k výstavbe
ČOV a kanalizácie. Pán Ing. Mazán uviedol, aké druhy čističiek existujú, je potrebné
o tomto ľudí informovať. Ďalej upozornil na rozostavanú stavbu na námestí obce, je
potrebné vyzvať majiteľa, aby stavbu zabezpečil proti možnému úrazu.
Poslanec Marian Híreš pripomenul verejnú vyhlášku k životnému prostrediu, čo bolo
urobené v prospech obce zo strany pána starostu, vyjadril sa k výstavbe ČOV a kanalizácie,
upozornil, že treba písomne vyzvať Povodie Váhu Topoľčany na vyčistenie potokov.
Pani Mária Iskrová pripomenula, že by sa mal vyčistiť potok na Škrípove, nie je ani
vykosený, ani vyčistený, pripomenula jamy na komunikácii smerom k cintorínu, upozornila
na neporiadok, ktorý sa sype popri potokoch v Škrípove.
Pani Kodajová Paulína upozornila na ihrisko u Tantošov, ktoré je v dezolátnom stave.
10. Rôzne:
- Starosta obce informoval prítomných o jednaní s pánom Ing. Marekom Žabkom –
riaditeľom investičného odboru StVS, a. s. Banská Bystrica a pani Magdalénou Mihálovou,
majiteľkou pozemku pod budúcou ČOV. Dohodli sa na odkúpení a na zámene pozemku.
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Poslanci poverili starostu obce uzatvorením zámenných zmlúv na pozemky pod ČOV
s pani Magdalénou Mihálovou, rod. Repkovou, bytom Valaská Belá č. 459
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 100/2015.
- Starosta obce navrhol presunúť financie plánované na miestne komunikácie na
cintorín na opravu budovy Domu smútku. V súvislosti s týmto pripomenul poslanec
Marian Híreš, že keby sa nebolo budovalo parkovisko, koľko striech, ktoré sú v havarijnom
stave mohlo byť opravených za sumu z rezervného fondu, ktorý sa na výstavbu parkoviska
rozpustil.
- Starosta obce požiadal poslancov, že by bolo dobré aby rozdali občanom predbežné
zmluvy na pripojenie kanalizácie aj poslanci.
- Žiadosť kresťanskej mládeže o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku –
poslanci schválili zámer prenajať priestory na zdravotnom stredisku – 2. poschodie nad
lekárňou.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 101/2015.
- Poslanci schválili odpredávať obecné pozemky občanom len v prípade, že doložia
geometrický plán nie starší ako 3 mesiace, aby nedochádzalo k nepresnostiam pri
odpredajoch.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 102/2015.
- Starosta obce informoval poslancov, že pred rokovaním zaslal poslancom návrh
zmluvy s pánom Ing. Katrenom, návrh pripomienkoval Ing. Ľubomír Štolovský.
Poslanec Marian Híreš podal poslanecký návrh, týkajúceho sa p. Katrenu v znení:
OZ odporúča starostovi obce Valaská Belá, aby v termíne do 25. 6. 2015 podal trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý bezplatne využíva majetok obce Valaská Belá,
(jedná sa o stĺpy miestneho rozhlasu a budovy Obecný úrad, súp. číslo 1 a MŠ súpisné
číslo 329). Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie: za 3 (Marian Híreš, Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová), proti 0, zdržal sa
hl. 6 – uznesenie nebolo prijaté
Poslanec Marian Híreš predložil ďalší poslanecký návrh v znení:
OZ schvaľuje bezplatné užívanie majetku obce Valaská Belá, (jedná sa o stĺpy miestneho
rozhlasu a budovy Obecného úradu, súpisné číslo 1 a MŠ, súpisné číslo 329), čo je
porušením nielen zákona 369/90 o obecnom zriadení, ale aj zákona č. 138/91 o majetku
obcí a ďalších právnych predpisov.
Hlasovanie: za 0, proti 5 (Marian Híreš, Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová, Ing.
Štolovský, Viktor Kotian), zdržal sa hl. 4 (Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Milan
Čičmanec) – uznesenie nebolo prijaté
Návrhová komisia podala návrh na uznesenie, v ktorom poverila starostu obce uzatvoriť
dohodu o vyrovnaní pohľadávky s firmou Maxit Network s. r. o. Nitrianske Rudno
do 25. 6. 2015 a spätne vyplatiť sumu 2500,- € do 30. 6. 2015. Zároveň poverila starostu
obce uzatvoriť zmluvný vzťah s nasledovnými podmienkami od 1. 7. 2015 - cena za
prenájom 267 stĺpov 1,- €/mesiac.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 103/2015.
Poslanec Ladislav Hronský pripomenul, že podľa rokovacieho poriadku je treba materiály
posielať 5 dní pred rokovaním. Ďalej požiadal o nahliadnutie do materiálov čo sa týka diela
Úprava verejného priestranstva – Cintorín Valaská Belá.
6

11. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
12. 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 25. júna 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a

7

Jarmila Kopčanová

UZNESENIA

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 18. júna 2015
(89/2015 – 103/2015)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 8. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Návrh VZN obce Valaská Belá – Trhový poriadok.
3. Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
4. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu Obce Valaská Belá.
5. Žiadosť Milana Guláša a manželky Evy Gulášovej, rod. Dušičkovej, Valaská
Belá 589 o odkúpenie pozemku u Krivých.
6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2014.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na
druhý polrok 2015.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. 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. 89/2015
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

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

8

Uznesenie č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
odpredať majetok obce Valaská Belá Miroslavovi Grambličkovi a manželke Alene
Grambličkovej, bytom Valaská Belá 590, časť parc. č. 213/8 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 20 m2 a odporúča starostovi obce vyvolať konanie dotknutých osôb za účasti
geodeta a vytýčiť dotknuté parcely.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Viliama Lehockého, Valaská Belá 214 a Júliusa Jurenku, Valaská Belá 736
o prifázovanie na sieť obecného verejného osvetlenia do budúceho zasadnutia OZ a to
z dôvodu dohody medzi farským úradom a pánom Lehockým, tým je táto žiadosť
neopodstatnená.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

9

Uznesenie č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpredaj majetku obce Valaská Belá Branislavovi Siekelovi a manželke Kataríne Siekelovej,
rod. Šedíkovej, bytom Valaská Belá 583 a to pozemok parc. č. 479/6 – 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:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2.: Návrh VZN obce Valaská Belá – Trhový poriadok.
Uznesenie č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
návrh VZN obce Valaská Belá – Trhový poriadok do budúceho zasadnutia OZ z dôvodu
zapracovania pripomienok poslancov OZ.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3. Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá.

Uznesenie č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo
9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Marian Híreš, Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4. Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtu Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 14 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

133 013

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Daň za vývoz KO - podnikatelia

2 300

1 807

4 107
0

Rozpočtové zmeny spolu:

2 300

1 807

4 107

Výdavky 2015
Program,
podprogram
8.1
8.4

Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
zdroja
41
41

09.1.1.1
09.5.0

6*
6*

Popis upravenej položky

MŠ-výdavky z dotácie na OK na BV
ŠKD ZŠ-výdavky z dot.na OK na BV

Rozpočtové zmeny spolu:

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

90 400

10 912

101 312,00

15 015

2 805

17 820,00

105 415

13 717

119 132,00

Rozpočet
pred
úpravou
v€

Rozpočet

Hlasovanie:
Za:

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Rozpočet
po zmene
v€

1 016 521,00

1 807,00

1 018 328,00

62 400,00

0,00

62 400,00

24,00

0,00

24,00

1 078 945,00

1 807,00

1 080 752,00

989 406,00

13 717,00

1 003 123,00

62 400,00

0,00

62 400,00

0,00

0,00

0,00

1 051 806,00

13 717,00

1 065 523,00

27 139,00

-11 910,00

15 229,00
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Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský

2

Marian Híreš, Jarmila Kopčanová

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
12

k bodu č. 5. Žiadosť Milana Guláša a manželky Evy Gulášovej, rod. Dušičkovej,
Valaská Belá 589 o odkúpenie pozemku u Krivých
Uznesenie č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Milanovi Gulášovi a manželke Eve Gulášovej,
bytom Valaská Belá 589 na základe zistenia skutkového stavu pozemku po vytýčení
geodetom a to pozemok parc. č. 12812 – orná pôda o výmere 77 m2 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 k danej parcele žiadnu prístupovú cestu, nakoľko daná parcela je v strede
súkromných pozemkov a susedí bezprostredne s pozemkom žiadateľov a z toho dôvodu
obec nemá žiadne zámery na predmetnom pozemku.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 97/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ladislav Hronský, Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2014.
Uznesenie č. 98/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) berie na vedomie

správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Valaská Belá za rok 2014;

B) schvaľuje

1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez
výhrad;
2) financovanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 72 938,29 €
v priebehu rozpočtového roka 2014 z finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce;
3) zostatok príjmových finančných operácií roku 2014 v čiastke
25 524,78 €;
4) tvorbu rezervného fondu takto:
a) počiatočný stav k 1.1. 2015
18 452,67 €
b) zostatok príjmových finančných operácií 2014
25 524,78 €
c) konečný stav po schválení ZÚO 2014
43 977,45 €
Návrh záverečného účtu obce bol podľa § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/204 Z. z.
v platnom znení daný na verejnú diskusiu v čase od 14. 5. 2015 do dňa prerokovania
v obecnom zastupiteľstve.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá
na druhý polrok 2015.
Uznesenie č. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na druhý polrok 2015
s doplnením bodu 8. Vykonať kontrolu hospodárenia v príspevkovej organizácii MKS
Valaská Belá za rok 2014 do 30. 9. 2015.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 10. Rôzne.
Uznesenie č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce uzavretím zámenných zmlúv na vysporiadanie pozemkov pod ČOV s p.
Magdalénou Mihálovou, rod. Repkovou, bytom Valaská Belá č. 459.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 101/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá prenajať priestory na zdravotnom stredisku – 2. poschodie nad
lekárňou.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 102/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
žiadateľom o kúpu nehnuteľného majetku obce Valaská Belá, s ktorým nemá obec žiadny
zámer podnikať, alebo prenajímať, odpredávať len na základe predloženého
geometrického plánu, nie staršieho ako 3 mesiace.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 103/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce uzatvoriť dohodu o vyrovnaní pohľadávky s firmou Maxit Network s. r. o.
Nitrianske Rudno do 25. 6. 2015 s nasledovnými podmienkami:
- spätne vyplatiť sumu 2500,- € do 30. 6. 2015
a zároveň poveruje uzatvoriť zmluvný vzťah s nasledovnými podmienkami od 1. 7. 2015:
- cena za prenájom 267 stĺpov 1,- €/mesiac.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 25. júna 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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