Zápisnica

z 11. zasadnutia Obecného zastupite stva
vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo d a 10. septembra 2015
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov pod a prezen nej listiny, ktorá je sú as ou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce
Daniela Cigá ová – zapisovate ka
Neprítomní:
Viktor Kotian, Ing. ubomír Štolovský
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 20 20 h.

***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Vo ba návrhovej komisie
Ur enie overovate ov zápisnice
Ur enie zapisovate a zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne
2. Návrh rozpo tovej zmeny . 19/2015 rozpo tu obce Valaská Belá
3. Zrušenie archy – predkupné právo obce na LV . 7260
4. Žiados Bc. Jaroslava Byt anek, bytom Mierová 2162, adca a manželky
Ing. Stanislavy Byt anek, rod. Suchánovej, bytom J. Kalin iaka 93/16, Žilina
o prenájom parcely . 666/5 a 619/2
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvate ov obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie, záver
***

Otvorenie zasadnutia – 11. zasadnutie Obecného zastupite stva vo Valaskej Belej
otvoril a viedol starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle §
12 ods. 1 zákona NR SR . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov. Pod a podpísanej prezen nej listiny starosta obce konštatoval
prítomnos nadpolovi nej vä šiny poslancov obecného zastupite stva, z celkového
po tu 9 poslancov boli prítomní 7. Starosta obce úvodom všetkých privítal
a oboznámil ich s programom.
Starosta obce navrhol zmenu v programe: Návrh zmeny rozpo tu obce má by
prejednaný pod íslom rozpo tového opatrenia 20/2015.
Hlasovanie o programe: za 5, proti 0, zdržali sa 2 (Híreš, Hronský) – program
rokovania OZ bol schválený.
Vo ba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Peter
Duši ka, Milan
manec.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Ur enie overovate ov zápisnice – za overovate ov zápisnice starosta obce ur il
Mgr. Andreja Mateáša, Jarmilu Kop anovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Ur enie zapisovate a zápisnice – za zapisovate ku zápisnice starosta obce ur il
Danielu Cigá ovú.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – zapisovate ka 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 obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – prijaté uznesenie . 114/2015
Uznesením íslo 106/2015 OZ odporu ilo starostovi obce ukon
nájomný
vz ah a vypoveda nájomnú zmluvu uzavretú s Ivanom Šimkom a manželkou
Renátou, rod. Sýkorovou, bytom Valaská Belá 12 – ide o pozemok CKN parc. .
18626/5 – ostatné plochy o výmere 82 m² v k. ú. Valaská Belá. Starosta obce
uviedok, že nájom bude ukon ený z dôvodu zmeny vlastníka d om 11. 9. 2015.
Uznesením .108/2015 OZ odporu ilo starostovi obce uzavrie nájomnú zmluvu
s Milanom Gulášom a Evou Gulášovou, bytom Valaská Belá 589 na pozemok parc. .
12812 – orná pôda o výmere 77 m² po vytý ení hraníc pozemku geodetom. Na
zasadnutie OZ sa dostavila, so splnomocnením na zastupovanie manželov
Gulášových, Anna Kuricová, ktorá predložila poslancom aktuálne mapy a
informovala poslancov, že manželia Gulášoví si chcú parcelu kúpi a nie vzia do
prenájmu. Ke obec predáva pozemok, mal by by zameraný. Poslanec Ing. Peter
Duši ka jej oponoval, že vo všeobecnosti platí, že pokia si niekto chce kúpi
pozemok od obce, dá si vyhotovi aj geometrický plán.
Starosta skonštatoval, že úloha zatia trvá.
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2. Návrh rozpo tovej zmeny rozpo tu Obce Valaská Belá zmenu rozpo tu rozpo tovým opatrením íslo 20/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov pod a
priloženého návrhu nasledovne:

Príjmy 2015
Program,
podprogram

Kód
zdroja

Rozpo tová
položka

41
41
41
41

133 013
212 003
212003.2
292 027

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpo tu
v€

Úprava
rozpo tu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpo tu
v€

Da za vývoz KO - podnikatelia
Nájomné z prenajatých budov
Nájomné za trhové miesto
Iné príjmy

4 107
5 000
700
0

153
2 700
153
200

4 260
7 700
853
200

Rozpo tové zmeny spolu:

9 807

3 206

13 013

Výdavky 2015

Program,
podprogram

Kód
Rozpo tová
Oddiel
zdroja
položka

13.1
13.1
13.1
6.1
3.3
13.1

41
41
41
41
41
41

01.1.1
01.1.1
01.1.1
04.5.1
08.4.0
01.1.1

637002-1
637 005
637 011
635 011
635 006
635 006

8.2

41

09.1.2.1

6*

Popis upravenej položky

Obec - verejné obstarávanie, spracovanie
sú ažných podkladov
Obec - špeciálne služby (geometr.plány)
Obec - štúdie, expertízy, posudky
Cest.dopr. - oprava a údržba MK
Cint. - oprava domu smútku
Obec - oprava strechy OcÚ
ZŠ-BV z FP OcÚ na opravu strechy
ZŠ,stavebný dozor súvisiaci s opravou
strechy ZŠ (hav.stav)

Rozpo tové zmeny spolu:

Suma pred
úpravou
rozpo tu
v€

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finan né príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finan né výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:
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Suma
po úprave
rozpo tu
v€

0
4 000
800
18 000
300
1 000

2 000
1 500
500
-15 000
10 000
8 000

2 000,00
5 500,00
1 300,00
3 000,00
10 300,00
9 000,00

0
24 100

11 000
18 000

11 000,00
42 100,00

Rozpo et pred
úpravou
v€

Rozpo et

+ zvýšenie
- zníženie
v€

Úprava
rozpo tu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Rozpo et
po zmene
v€

1 099 259,00

3 206,00

1 102 465,00

62 400,00

0,00

62 400,00

24,00

0,00

24,00

1 161 683,00

3 206,00

1 164 889,00

1 084 054,00

18 000,00

1 102 054,00

62 400,00

0,00

62 400,00

0,00

0,00

0,00

1 146 454,00

18 000,00

1 164 454,00

15 229,00

-14 794,00

435,00

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpo tovej zmeny z dôvodu
opravy striech na budove Domu smútku, Obecného úradu a nutnosti odstránenia
havarijného stavu strechy na budove ZŠ.
Z dôvodu realizácie výmeny strešnej krytiny na budove ZŠ prebehlo verejné
obstarávanie. Na dopyt poslanca Ladislava Hronského, pre o nemohli by vo
výberovej komisii aj iní poslanci, starosta obce odpovedal, že podmienky
pripravoval zmluvný verejný obstarávate . Vo výberovom konaní za najnižšiu cenu
bola vybratá spolo nos EKO TEAM z Považskej Bystrice. Dotácia bola poskytnutá
z MŠVVaŠ SR vo výške 80 000,- eur.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie .
115/2015
3. Žiados Ing. Stanislavy Byt anek, ul. J. Kalin iaka 93/16, Žilina a Bc.
Jaroslava Byt anek, Mierová 2162, adca o zrušenie predkupného práva obce
– žiados pre ítal starosta obce a odovzdal slovo osobne prítomnej Ing. Stanislave
Byt anek, ktorá informovala poslancov, že majú možnos z Eurofondov na podporu
rozvoja vidieka získa dotácie na dostavbu „Domu služieb“. Projekt pod názvom
„Penzión – Belanka“, ur ený po realizácii na využitie ako školiace stredisko, detské
tábory a pod. Žiadajú zruši predkupné právo v minulosti zriadené v prospech obce
Valaská Belá na nehnute nosti vedené v KN Prievidza na LV . 7260 – pozemky
CKN parc. . 616/5, CKN parc. . 616/4 (pôvodne CKN parc. . 616) – zastavané
plochy a nádvoria spolu 680 m², CKN parc. . 617/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m² a stavbu rozostavaného Domu služieb na parcele CKN . 616 a
parcele CKN . 617/4. Aby získali dotácie z Eurofondov, musia sp
podmienku,
že na uvedených nehnute nostiach nesmie by žiadna archa.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie . 116/2015
4. Žiados Ing. Stanislavy Byt anek, ul. J. Kalin iaka 93/16, Žilina a Bc.
Jaroslava Byt anek, Mierová 2162, adca o prenájom obecného pozemku v k.ú.
Valaská Belá
- starosta obce dal slovo opä Ing. Stanislave Byt anek, ktorá informovala poslancov,
že
v bezprostrednej blízkosti rozostavaného Domu služieb sa nachádza parcela,
ktorá je vo vlastníctve obce a preto žiadajú o prenájom tejto parcely CKN . 619/2
(pod a GP 25a/2015) o výmere 1372 m². Prenájom pozemku im umožní prístup
k stavbe po as stavebných prác na stavbe a v jej okolí a potom aj následné užívanie
stavby po dokon ení na ur ený ú el. Iný možný prístup na manipuláciu so stavbou
nie je.
Obecné zastupite stvo schválilo zámer prenaja parcelu . 619/2 pod GP 25a/2015
o výmere 1372 m2 pre Ing. Stanislavu Byt anek, ul. J. Kalin iaka 93/16, Žilina a Bc.
Jaroslava Byt anek, Mierová 2162, adca v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona NR SR
. 138/1991 Zb. v platnom znení, a to z dôvodu hodného osobitného zrete a, za
cenu 0,30 eur/m2 na rok. Dôvodom hodným osobitného zrete a je, že pozemok
nebude ohradený a bude slúži pre verejnos .
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl.1 (Híreš) – prijaté uznesenie . 117/2015
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5.

Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvate ov obce –
Ing. Gelati ová informovala OZ o neusporiadanej miestnej komunikácií v asti
obce Opa itá. Starosta obce odpovedal, že v priebehu minulých rokov (po revolúcii
1989 a zmene spolo enského systému vo verejnej správe na Slovensku) sa niektoré
pozemky v tejto asti obce ob anom zamenili. Pani D deková pozemok nemohla
zameni , pretože bol v tom ase v exekúcii. Na de 11. 9. 2015 zvolal starosta
jednanie, na ktoré sú pozvané všetky dotknuté osoby. V prípade, že sa ú astníci
nedohodnú, odporu í problém rieši súdnou cestou.
Ing. Vladimír Mazán sa dopytoval, i je do príjmovej asti rozpo tu na rok 2015
zahrnutý aj príjem obce za drevoštiepku. Ing. Peter Duši ka odpovedal, že obec
získala 165,- eur, o je 11,- eur za tonu drevoštiepky. Tento príjem zatia nie je
zahrnutý v príjmovej asti rozpo tu.
alej sa Ing. Mazán dožadoval informácií o výberovom konaní, ktoré bolo
zrealizované a o firme vybratej na výmenu strešnej krytiny na budove základnej
školy s materskou školou. Starosta obce uviedol, že obstarávate om bol Ing.
Stanislav Rízek – administrátor procesu verejného obstarávania., ktorý zaslal výzvu
na priame rokovacie konanie bez zverejnenia, pri splnení podmienky § 101 ods.1 pís.
c) zákona NR SR . 25/2006 Z. z., trom firmám: Rekonhal, s. r. o., Považská Teplá
242, Považská Bystrica, Perfekt DK, s. r. o., Púchov, Vsetínska cesta 4310 a EKO
TEAM, spol. s r. o., Dedovec II. 1824/342, Považská Bystrica.
Starosta obce bol po as rokovacieho konania na dovolenke, zastupoval ho Ing. Peter
Duši ka. Poslanec Marian Híreš žiadal, aby boli v budúcnosti na výberové konania
prizvaní aj ostatní poslanci, o starosta obce pris úbil.
Ing. Mazán sa alej pýtal na nelegálny prístrešok, ktorý je postavený pri
kabínach telovýchovnej jednoty na ihrisku v Škrípove. Starosta obce odpovedal, že
pozemok, na ktorom je postavená budova, patrí UPS – Urbárskemu spolo enstvu
Valaská Belá, no nie je zapísaný v katastri. Z toho dôvodu nemáme podklad – súhlas
vlastníka, aby sa stavba mohla zlegalizova .
alej sa Ing. Mazán informoval, pre o nie je dokon ená šachta pod cintorínom.
Starosta obce uviedol, že má problém zohna kanaliza nú šachtu vä ších rozmerov,
informoval sa v stavebninách, ale doposia nie je.
Ing. Mazána alej zaujímalo vyhodnotenie snímok z fotopasce – starosta obce
uviedol, že všetci boli upozornení na porušenie zákona a riešení dohovorom. Tento
spôsob zvolil preto, lebo išlo u priestupcov o ich prvý priestupok.
Pani Eva Púryová sa pýtala, i je možné, aby bol vyzvaný majite budovy
bývalého „Zelovocu“ na odstránenie už nefunk nej stavby. alej sa informovala, i
obec už dostala pris úbený finan ný dar od pána Katrenu. Vzh adom na skuto nos ,
že pán Katrena náhle zomrel, ju zaujímalo, kto prebral firmu, a i aj so záväzkami.
Starosta obce uviedol, že zatia sa neinformoval, kto prevezme firmu, pretože bolo
dohodnuté, že 1000,- eur má by uhradených na ú et obce do konca roka.
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6.

Rôzne:
Starosta obce informoval poslancov o novej nájomnej zmluve na byty
v budove ZŠ, kde OZ stanoví výšku nájmu za m². Ing. Peter Duši ka navrhol
odloži do budúceho OZ nájom bytov s tým, že starosta obce zistí stanovenie
výšky nájmu za m².
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pani Boženy ižnárovej, bytom
Valaská Belá 435 o iné umiestnenie smetných nádob rodiny Matiašovej
a Hlinkovej – na hornej ceste, pretože autá, ktoré vyvážajú odpad, ni ia pletivo
na jej ohrade – starosta navrhol, že prostredníctvom miestneho rozhlasu vyzve
ob anov, aby opilovali konáre stromov ktoré prekážajú pri prejazde áut.
Žiados Márie Iskrovej, Valaská Belá 547,
o prenájom verejného
priestranstva pri RD . 547, na ktorom by chcela uloži palivové drevo, a to za
cenu 1,- eur/ ro ne. Starosta obce dal hlasova .
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržali sa hl. 4 (Híreš, Hronský, Kop anová, Mgr.
Mateáš) – uznesenie nebolo prijaté

7.

Diskusia:
Starosta obce informoval, že COOP Jednota, spotrebné družstvo Prievidza, chce
odkúpi 15 m z obecného parku, odovzdal poslancom projekt. Na budúce
zasadnutie bude pozvaný predseda COOP Jednoty, spotrebného družstva v
Prievidzi, ktorý bude podlancov podrobne informova .

8.

Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia pre ítala
prijaté uznesenia a starosta obce po akovaním za ú as rokovanie obecného
zastupite stva ukon il.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Mateáš
Vo Valaskej Belej d a 18. septembra 2015
Zapísala: Daniela Cigá ová
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a

Jarmila Kop anová

Obecné zastupite stvo obce Valaská Belá

UZNESENIA
z 11. zasadnutia Obecného zastupite stva
obce Valaská Belá zo d a 10. septembra 2015
(114/2015 – 117/2015)

Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej na svojom 11. zasadnutí prerokovalo:

1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne
2. Návrh rozpo tovej zmeny . 20/2015 rozpo tu obce Valaská Belá
3. Zrušenie archy – predkupné právo obce na LV . 7260
4. Žiados Bc. Jaroslava Byt anek, bytom Mierová 2162, adca a manželky
Ing. Stanislavy Byt anek, rod. Suchánovej, bytom J. Kalin iaka 93/16, Žilina
o prenájom parcely . 666/5 a 619/2
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvate ov obce
6. Rôzne
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k bodu . 1.: Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede
na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané
písomne.
Uznesenie . 114/2015
Obecné zastupite stvo 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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Jarmila Kop anová, Ing. Peter Duši ka, Mgr. Andrej Mateáš, Emília
ažeková, Milan
manec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej d a 18. septembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu . 2. Návrh rozpo tovej zmeny . 20/2015 rozpo tu obce Valaská Belá

U z n e s e n i e . 115/2015
zo zasadnutia Obecného zastupite stva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo d a 10. septembra 2015
Obecné zastupite stvo v súlade so zákonom SNR . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení
schva uje
zmenu rozpo tu rozpo tovým opatrením íslo 20/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 zákona NR SR . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov pod a
priloženého návrhu nasledovne:
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Príjmy 2015
Program,
podprogram

Kód
zdroja

Rozpo tová
položka

41
41
41
41

133 013
212 003
212003.2
292 027

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpo tu
v€

Úprava
rozpo tu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpo tu
v€

Da za vývoz KO - podnikatelia
Nájomné z prenajatých budov
Nájomné za trhové miesto
Iné príjmy

4 107
5 000
700
0

153
2 700
153
200

4 260
7 700
853
200

Rozpo tové zmeny spolu:

9 807

3 206

13 013

Výdavky 2015

Program,
podprogram

Kód
Rozpo tová
Oddiel
zdroja
položka

13.1
13.1
13.1
6.1
3.3
13.1

41
41
41
41
41
41

01.1.1
01.1.1
01.1.1
04.5.1
08.4.0
01.1.1

637002-1
637 005
637 011
635 011
635 006
635 006

8.2

41

09.1.2.1

6*

Popis upravenej položky

Obec - verejné obstarávanie, spracovanie
sú ažných podkladov
Obec - špeciálne služby (geometr.plány)
Obec - štúdie, expertízy, posudky
Cest.dopr. - oprava a údržba MK
Cint. - oprava domu smútku
Obec - oprava strechy OcÚ
ZŠ-BV z FP OcÚ na opravu strechy
ZŠ,stavebný dozor súvisiaci s opravou
strechy ZŠ (hav.stav)

Rozpo tové zmeny spolu:

Suma pred
úpravou
rozpo tu
v€

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finan né príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finan né výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:
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Suma
po úprave
rozpo tu
v€

0
4 000
800
18 000
300
1 000

2 000
1 500
500
-15 000
10 000
8 000

2 000,00
5 500,00
1 300,00
3 000,00
10 300,00
9 000,00

0
24 100

11 000
18 000

11 000,00
42 100,00

Rozpo et pred
úpravou
v€

Rozpo et

+ zvýšenie
- zníženie
v€

Úprava
rozpo tu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Rozpo et
po zmene
v€

1 099 259,00

3 206,00

1 102 465,00

62 400,00

0,00

62 400,00

24,00

0,00

24,00

1 161 683,00

3 206,00

1 164 889,00

1 084 054,00

18 000,00

1 102 054,00

62 400,00

0,00

62 400,00

0,00

0,00

0,00

1 146 454,00

18 000,00

1 164 454,00

15 229,00

-14 794,00

435,00

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

Jarmila Kop anová, Ing. Peter Duši ka, Mgr. Andrej Mateáš, Emília
ažeková, Milan
manec, Ladislav Hronský

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej d a 18. septembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu . 3. Zrušenie archy – predkupné právo obce na LV . 7260
U z n e s e n i e . 116 /2015
zo zasadnutia Obecného zastupite stva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo d a 10. septembra 2015
schva uje
zruši predkupné právo zriadené v prospech Obce Valaská Belá na nehnute nosti
vedené v KN Prievidza na LV . 7260, a to pozemky CKN parc. . 616/5, CKN parc.
. 616/4 (pôvodne CKN parc. . 616) – zastavané plochy a nádvoria spolu 680 m²,
CKN parc. . 617/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m² a stavbu
rozostavaného Domu služieb na parcele CKN . 616 a parcele CKN . 617/4.

Hlasovanie:
Za:

7

Jarmila Kop anová, Ing. Peter Duši ka, Mgr. Andrej Mateáš, Emília
ažeková, Milan
manec, Ladislav Hronský, Marian Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej d a 18. septembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

10

k bodu . 4. Žiados Bc. Jaroslava Byt anek, bytom Mierová 2162, adca
a manželky Ing. Stanislavy Byt anek, rod. Suchánovej, bytom J. Kalin iaka
93/16, Žilina o prenájom parcely . 666/5 a 619/2

U z n e s e n i e . 117 /2015
zo zasadnutia Obecného zastupite stva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo d a 10. septembra 2015

schva uje
zámer prenaja parcelu CKN . 619/2 pod GP 25a/2015 o výmere 1372 m2 Ing.
Stanislave Byt anek, ul. J. Kalin iaka 93/16, Žilina a Bc. Jaroslavovi Byt anek,
Mierová 2162, adca v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona NR SR . 138/ 1991 Zb.
v platnom znení, a to z dôvodu hodného osobitného zrete a za cenu 0,30 Eur/m2 na
rok. Dôvodom hodným osobitného zrete a je skuto nos , že pozemok nebude
ohradený a bude slúži pre verejnos .
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

Jarmila Kop anová, Ing. Peter Duši ka, Mgr. Andrej Mateáš, Emília
ažeková, Milan
manec, Ladislav Hronský

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej d a 18. septembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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