Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 23. júla 2015
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Neprítomní:
Ladislav Hronský a Jarmila Kopčanová
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2100 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 Alžbety Matejkovej, trvale bytom SNP 998/23, 924 01 Galanta
o odkúpenie pozemku parcela č. 414.
3. Žiadosť Evy Ďurčekovej, trvale bytom Centrum I. 26/57-7, 018 41 Dubnica nad
Váhom o prenájom obecného majetku a to podielu na parcelách č. 2666 a 2665.
4. Žiadosť Aleny Vlčkovej a manžela Jozefa Vlčku, trvale bytom 972 28 Valaská
Belá 809, o odkúpenie rodinného domu s. č. 801.
5. Žiadosť eRka–HKSD, oblastné centrum Hradište, Nitrica 41/3, 972 22
o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku.
6. Žiadosť Petra Streďanského, trvale bytom M. Marečka 12, 841 07 Bratislava
o zámenu pozemkov.
7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Maxit Network s. r. o.
Nitrianske Rudno.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej otvoril
a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12
odst. 1 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce konštatoval prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva bolo prítomných 7 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil ich s programom. Poslanci program jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol
jednomyseľne schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Andrej Mateáš
a Milan Čičmanec.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Petra Dušičku a Ing. Ľubomíra Štolovského.
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 7, proti 0, zdržal sa hl., nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 104/2015
Uznesením č. 69/2015 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 ospravedlnil, že sa nezúčastnil rokovania z dôvodu
účasti na dvojdňovom školení, podotkol, že má povinnosť zo zákona vzdelávať sa. Ďalej
hlavný kontrolór uviedol, že ho mrzí, že na minulom zasadnutí bolo veľa pripomienok na
hlavného kontrolóra, keď nebol prítomný. Prečítal obecnému zastupiteľstvu svoje
povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Myslí si, že jeho správy by mali smerovať hlavne
k tomu, aby sa zlepšila činnosť úradu, bol by rád, keby sa funkcia hl. kontrolóra
nedehonestovala. V budúcnosti je potrebné o kontrolu v uznesení požiadať, nie uložiť hl.
kontrolórovi. Predstavuje si spoluprácu tak, že by mala byť spolupatričnosť medzi
obecným zastupiteľstvom a hl. kontrolórom. Ďalej predložil správu z ukončenej následnej
finančnej kontroly spôsobu vedenia evidencie o používaní služobných motorových
vozidiel, ktoré vlastní obec Valaská Belá za rok 2014. V správe hl. kontrolór odporučil, aby
bola vypracovaná interná smernica na prevádzku motorových vozidiel, v ktorej budú
zohľadnené jeho zistenia z kontroly. Ďalej hl. kontrolór uviedol, že má k nahliadnutiu aj
podrobnejšie správy z kontroly, ktoré môže poslancom predložiť na požiadanie
k nahliadnutiu. Záverom poslanci správu hl. kontrolóra vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl., nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 105/2015
Uznesením č. 80/2015 OZ 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 Belá v zmysle Zákona
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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. Pán Šimko doložil znalecký
posudok. Starosta obce uviedol, že zameraním sa zistilo, že pozemok, o ktorý žiadal pán
Šimko a ktorý má v prenájme nie je vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo navrhlo
zamietnuť odpredaj pozemku a ukončiť nájomnú zmluvu s pánom Šimkom. Návrhová
komisia prečítala návrh na uznesenie, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 106/2015
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. Schválenie trhového
poriadku bolo odložené z minulého zasadnutia OZ. Návrhová komisia prečítala návrh na
uznesenie – schválenie trhového poriadku, ktoré poslanci schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Peter Dušička), nehlasoval 0 – prijaté
uznesenie č. 107/2015
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, ukončené zatiaľ nie je, verejné obstarávanie robí
Ing. Tomík z Bratislavy. Starosta obce bude poslancov informovať na budúcich
rokovaniach OZ.
Uznesením č. 96/2015 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo 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. K uzneseniu starosta obce uviedol, že žiadatelia
sa vyjadrili, že vytýčenie je pre nich drahá záležitosť. Uviedli, že si to vytýčiť nedajú.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o odpredaji za cenu 2,50 €/m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. , nehlasoval 0 – nebolo prijaté uznesenie.
Poslanci odporučili uzavrieť nájomnú zmluvu s Milanom Gulášom a manželkou Evou na
prenájom uvedenej parcely číslo 12812 – orná pôda o výmere 77 m2 po vytýčení pozemku
geodetom.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš), nehlasoval 0 – uznesenie 108/2015
Uznesením č. 103/2015 obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce uzatvoriť dohodu
o vyrovnaní pohľadávky s firmou Maxit Network s. r. o. Nitrianske Rudno do 25. 6. 2015.
Tento problém bude prerokovaný v samostatnom bode rokovania.
2. Žiadosť Alžbety Matejkovej, trvale bytom SNP 998/23, 924 01 Galanta
o odkúpenie pozemku parcela č. 414 – pozemok bol preveriť Ing. Peter Dušička,
navrhol pozemok neodpredávať, pretože by sa mohol zamedziť prístup k súkromným
pozemkom. Doplnil ho aj poslanec Marian Híreš, uviedol, že tiež nesúhlasí s odpredajom.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
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Hlasovanie: za 0, proti 7 , zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté
3. Žiadosť Evy Ďurčekovej, trvale bytom Centrum I. 26/57-7, 018 41 Dubnica nad
Váhom o prenájom obecného majetku a to podielu na parcelách č. 2666 a 2665 –
žiadosť prečítal starosta obce. Uviedol, že tieto parcely sú sporné, neodporučil prenájom.
Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté.
4. Žiadosť Aleny Vlčkovej a manžela Jozefa Vlčku, trvale bytom Valaská Belá 809,
972 28 o odkúpenie rodinného domu s. č. 801 – žiadosť prečítal starosta obce. Obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať majetok obce – rodinný dom súpisné číslo 801,
ktorý je vo vlastníctve obce Valaská Belá.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 109/2015.
5. Žiadosť eRka–HKSD, oblastné centrum Hradište, Nitrica 41/3, 972 22
o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku – žiadosť prečítal starosta obce.
Poslanec Ing. Peter Dušička navrhol, aby sa miestnosť prenajala za tých istých podmienok
ako mala kresťanská mládež prenajaté v budove obecného úradu. Poslanec Marian Híreš
podotkol, že či je prenájom v súlade so Zásadami nakladania s majetkom obce Valaská
Belá. Ak to nie je, navrhol úpravu. Hlavný kontrolór uviedol, že je potrebné toto doplniť
do Zásad nakladania s majetkom obce Valaská Belá, aby prenájom bol aj v súlade so
zákonom o majetku obcí.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 110/2015.
6. Žiadosť Petra Streďanského, trvale bytom M. Marečka 12, 841 07 Bratislava
o zámenu pozemkov – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci schválili zámenu
pozemkov s tým, že žiadateľ dá na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na obidva
pozemky.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 111/2015.
7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Maxit Network s. r. o.
Nitrianske Rudno – starosta obce uviedol, že k návrhu zmluvy o nájme nebytových
priestorov rokovali na pracovnom stretnutí niektorí poslanci OZ dňa 26. 6. 2015 s pánom
Ing. Katrenom – konateľom s. r. o. Maxit Network, Nitrianske Rudno. Ing. Ľuboš
Štolovský uviedol, že sa dohodli s pánom Katrenom, že pre obec, ZŠ a MŠ poskytne do
budúcnosti internet zadarmo. Z toho dôvodu sa ponížila dlžná suma za minulé obdobie,
ktoré mal pán Katrena doplatiť. Návrh zmluvy bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie. Starosta obce prečítal podmienky zmluvy o nájme. Návrhová
komisia prečítala návrh na uznesenie, ktorým sa zrušilo uznesenie 103/2015 a schválilo
nové uznesenie.
Hlasovanie: za 5, proti 2 (Marian Híreš a Emília Kňažeková), zdržal sa hl. 0 – prijaté
uznesenie č. 112/2015.
Ďalej poslanci hlasovali za návrh zmluvy, ktorý bol zaslaný poslancom s pozvánkou na
rokovanie. Poslanci zmluvu schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 2 (Marian Híreš a Emília Kňažeková), zdržal sa hl. 0 – prijaté
uznesenie č. 113/2015.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pani Eva Púryová sa pýtala poslancov, čo
ich primälo k zmene uznesenia. Podotkla, že si nabudúce dá prenájom za 1 € a dúfa, že jej
OZ vyhovie kladne. Ďalej sa informovala o predbežných zmluvách na kanalizáciu.
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Pani Pavlína Kodajová sa informovala, že prečo nie je obecné zastupiteľstvo také ústretové
voči svojim domácim občanom ako je ústretové voči cudzím a to ešte podnikateľom.
Poslanec Ing. Ľubomír Štolovský uviedol, že sa snažili pre obec stanoviť čo najlepšie
podmienky. Nároky na internet sú vysoké, takúto rýchlosť nezaručuje zatiaľ žiadny
provider, je to všetko uvedené v zmluve, poslanci to prepočítali na pracovnom rokovaní.
Ing. Štolovský ďalej uviedol, že v prípade, ak by tento podnikateľ odišiel a zrušil občanom
internet, niektorí občania taktiež budú poškodení.
Ing. Vladimír Mazán podotkol, že čiastku 2500 € za internet odsúhlasili všetci poslanci
jednomyseľne na minulých zasadnutiach, táto čiastka bola vyrátaná za minulé obdobie, je
zaujímavé, že zmenili názor.
Ing. Peter Dušička uviedol, že jemu sa jedná o to, aby tento problém mohli uzavrieť.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o správe hl. kontrolóra o vyhodnotení autodopravy.
Informoval sa, či sa spotreba PHM neuzatvára na konci mesiaca, či autá užíval hocikto
a ako chcel. Pána Mazána doplnil poslanec Marian Híreš a spýtal sa, čo sa stane v prípade
havárie, keď chýbajú vodičom príkazy na jazdu. Ing. Ľubomír Štolovský podotkol, či sa na
úrade žiadna evidencia nikdy neviedla. Poslanec Marian Híreš uviedol, že v minulosti bol
poslancom obce a tak isto ako teraz kritizoval tieto nedostatky a problémy, ktoré rok čo
rok narastajú a neriešia sa.
Pani Mária Iskrová sa informovala, že či si môže prenajať verejné priestranstvo za 1 €, toto
priestranstvo dlhé roky udržiavala a 30 rokov zadarmo kosila. Ďalej sa pýtala, či zaplatil
poplatok za verejné priestranstvo pán starosta, ktorý má drevo na urbárskom pozemku čo
je taktiež verejným priestranstvom. Ing. Vladimír Mazán kritizoval plnenie uznesení, že nie
je kontrolované. Má na mysli konkrétne aj uznesenie týkajúce sa šachty pri Júliusovi
Podskočovi, ktoré malo byť do 30. 6. 2015 splnené. Ďalej sa informoval koľko % je zmlúv
na kanalizáciu. Ďalej sa pán Ing. Mazán informoval k vyhodnoteniu fotopascí, starosta
obce uviedol, že bude zápis z prejednania priestupkov. Ďalej Ing. Mazán pripomenul
mapové zakreslenie obecného majetku, ľudia užívajú obecné pozemky a obec o tom nevie.
Informoval sa u poslancov, že prečo obec vyrubuje poplatky za priestranstvo
a odpredávajú pozemky len tým, ktorí sa k nim priznajú a zaplatia a ostatní sa z toho smejú.
Ing. Mazán uviedol, že Geodetický a kartografický ústav v Bratislave poskytuje pre obce
mapový podklad na obecný majetok.
Ing. Vladimír Mazán sa ďalej informoval, v akom štádiu sú opravy na obecných budovách,
ktoré boli spomenuté v správe predloženej ním a pánom poslancom Viktorom Kotianom.
9.

Rôzne:

- Starosta obce informoval poslancov o cenových ponukách na opravu strechy kina,
obecného úradu a domu smútku. Ďalej starosta obce informoval o financiách na základnú
školu čo sa týka výmeny strechy. Bola vybavená dotácia zo štátneho rozpočtu na havarijnú
situáciu strechy základnej školy.
- Starosta obce informoval poslancov o zmluve na rekonštrukciu verejného osvetlenia
formou úspor nákladov na elektrickú energiu z verejného osvetlenia.
- Starosta obce informoval poslancov OZ, že majiteľ stavby pán Bytčanek bol
upozornený na zabezpečenie stavby z dôvodu, že v stavbe sa pohybujú často deti.
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti dodania kontajnerov na
separovaný odpad.
- Starosta obce informoval poslancov o vytýčení miestnej komunikácie smerom od pána
Huja po pána Topáka smerom do Tantošov.
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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 24. júla 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Dušička

a
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Ing. Ľubomír Štolovský

UZNESENIA

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 23. júla 2015
(104/2015 – 113/2015)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 9. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Žiadosť Alžbety Matejkovej, trvale bytom SNP 998/23, 924 01 Galanta
o odkúpenie pozemku parcela č. 414.
3. Žiadosť Evy Ďurčekovej, trvale bytom Centrum I. 26/57-7, 018 41 Dubnica nad
Váhom o prenájom obecného majetku a to podielu na parcelách č. 2666 a 2665.
4. Žiadosť Aleny Vlčkovej a manžela Jozefa Vlčku, trvale bytom 972 28 Valaská
Belá 809, o odkúpenie rodinného domu s. č. 801.
5. Žiadosť eRka–HKSD, oblastné centrum Hradište, Nitrica 41/3, 972 22
o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku.
6. Žiadosť Petra Streďanského, trvale bytom M. Marečka 12, 841 07 Bratislava
o zámenu pozemkov.
7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Maxit Network s. r. o.
Nitrianske Rudno.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. 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. 104/2015
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:
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Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš,
Emília Kňažeková, Milan Čičmanec, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 105/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hl. kontrolóra obce o používaní služobných motorových vozidiel, ktoré vlastní
Obec Valaská Belá za rok 2014.
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 106/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) zamieta

odpredaj majetku 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 Belá a to z dôvodu zmeny vlastníka.

B) odporúča

starostovi obce ukončiť nájomnú zmluvu s Ivanom Šimkom.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

1

Marian Híreš,

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 107/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
VZN obce Valaská Belá – Trhový poriadok.
B) ruší
VZN č. 1/2014 – trhový poriadok obce Valaská Belá, schválené obecným zastupiteľstvom
vo Valaskej Belej dňa 23. 1. 2014 uznesením č. 4/2014.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

1

Ing. Peter Dušička,

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 108/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu s Milanom Gulášom a Evou Gulášovou, bytom
Valaská Belá 589 na pozemok parcela č. 12812 – orná pôda o výmere 77 m2 po vytýčení
pozemku geodetom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

1

Marian Híreš,

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2.: Žiadosť Alžbety Matejkovej, trvale bytom SNP 998/23, 924 01 Galanta
o odkúpenie pozemku parcela č. 414.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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k bodu č. 3.: Žiadosť Evy Ďurčekovej, trvale bytom Centrum I. 26/57-7, 018 41
Dubnica nad Váhom o prenájom obecného majetku a to podielu na parcelách č.
2666 a 2665.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

k bodu č. 4.: Žiadosť Aleny Vlčkovej a manžela Jozefa Vlčku, trvale bytom Valaská
Belá 809, 972 28 o odkúpenie rodinného domu s. č. 801.

Uznesenie č. 109/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Alene Vlčkovej a manželovi Jozefovi Vlčkovi,
bytom Valaská Belá 809 a to rodinný dom súp. č. 801 spolu s pozemkami patriacimi
k rodinnému domu parc. č. 6606 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2, parc.
č. 6607 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2 a parcela č. 6608 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 75 m2 k. ú. Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí číslo
138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého
posudku s tým, že znalecký posudok si dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady.
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5.: Žiadosť eRka–HKSD, oblastné centrum Hradište, Nitrica 41/3, 972 22
o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku.
Uznesenie č. 110/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov (bývalé Trpaslíkovo) v budove ZS vo Valaskej Belej súp.
č. 322 na parcele č. CKN 792 pre eRko – HKSD, oblastné centrum Hradište, Nitrica 41/3,
972 22 Nitrica za cenu 1 €/mesačne.
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Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6.: Žiadosť Petra Streďanského, trvale bytom M. Marečka 12, 841 07
Bratislava o zámenu pozemkov.

Uznesenie č. 111/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámenu pozemkov medzi Obcou Valaská Belá a Ing. Petrom Streďanským, trvale bytom
M. Marečka 12, 841 07 Bratislava s tým, že pán Streďanský dá vypracovať na vlastné
náklady geometrický plán na obidva pozemky.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

1

Marian Híreš,

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7.: Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou Maxit Network
s. r. o. Nitrianske Rudno.
Uznesenie č. 112/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie číslo 103/2015 zo dňa 18. 6. 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Ing.
Peter Dušička,

2

Marian Híreš, Emília Kňažeková,

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 113/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou
Maxit Network s. r. o., Hlavná 108, 972 26 Nitrianske Rudno.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Valaská

Belá

a firmou

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Viktor Kotian, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Ing.
Peter Dušička,

2

Marian Híreš, Emília Kňažeková,

Vo Valaskej Belej dňa 24. júla 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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