Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2015
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Neprítomní:
Ing. Ľubomír Štolovský, Ladislav Hronský a Emília Kňažeková
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2030 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 Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej
o finančný príspevok na plavecký výcvik.
3. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej
o finančný príspevok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
4. Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2015/2016.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2014/2015.
6. Stanovenie výšky nájmu bytov v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
7. Žiadosť Michaely Fojtíkovej, bytom Diviaky nad Nitricou – Somorová Ves 116
o prenájom tretej osobe.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 12. 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 6 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Poslanci program
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol
jednomyseľne schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jarmila Kopčanová
a Ing. Andrej Mateáš.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Petra Dušičku a Mariana Híreša.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, – zapisovateľka zápisnice bola schválená.
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne – správu
o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ predložil starosta obce.
Správu o plnení úloh predloženú starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 118/2015
Uznesením č. 106/2015 OZ vo Val. Belej odporučilo starostovi obce ukončiť nájomnú
zmluvu s Ivanom Šimkom, bytom Valaská Belá 12. Starosta obce informoval poslancov, že
bola podpísaná dohoda o ukončení nájmu s pánom Šimkom.
2. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej
o finančný príspevok na plavecký výcvik – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci
navrhli finančnej komisii zapracovať uvedenú čiastku do rozpočtu obce Valaská Belá na
rok 2016.
Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 119/2015.
3. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej
o finančný príspevok na výchovno-vzdelávaciu činnosť – žiadosť prečítal starosta
obce. Poslanci odporučili finančnej komisii zapracovať finančnú čiastku do rozpočtu obce
Valaská Belá na rok 2016.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 120/2015.
4. Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2015/2016 – plán kontinuálneho vzdelávania bol zaslaný všetkým poslancom OZ spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ. K plánu kontinuálneho vzdelávania sa vyjadrila aj
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riaditeľka ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej. Informovala, ktorých pedagógov sa plán týka a taktiež
informovala o financovaní plánu KV. Záverom ho poslanci schválili.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 121/2015.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2014/2015 – správa bola zaslaná všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Informovala o nej stručne aj pani
riaditeľka ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej. Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 122/2015.
6. Stanovenie výšky nájmu bytov v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej – starosta
obce navrhol tento bod rokovania odložiť. Poslanec Viktor Kotian navrhol prehodnotiť
všetky nájmy, nielen v budove základnej školy, ale aj v budove zdravotného strediska.
K prenájmu bytov a taktiež k vykurovaniu bytov informovala v krátkosti pani Anna
Matlová – nájomníčka bytu v budove základnej školy. Poslanec Marian Híreš sa
informoval, kto má byty v budove základnej školy v správe. Starosta obce navrhol
stanovenie výšky nájmu odložiť do budúceho zasadnutia OZ. Poslanci odporučili
starostovi obce pripraviť podklady ku všetkým nájmom.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 123/2015.
7. Žiadosť Michaely Fojtíkovej, bytom Diviaky nad Nitricou – Somorová Ves 116
o prenájom tretej osobe – starosta obce prečítal žiadosť a oboznámil poslancov
podrobnejšie s touto žiadosťou. Obecné zastupiteľstvo žiadosť Michaely Fojtíkovej
zamietlo.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Peter Dušička) – prijaté uznesenie č.
124/2015.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pani Cecília Kodajová podala pripomienky
obecnému zastupiteľstvu aj písomne. Prečítal ich starosta obce. K pripomienkam sa
vyjadrila aj pani Cecília Kodajová. Prvá pripomienka sa týkala nebezpečného vychádzania
na miestnu komunikáciu. Ďalšia pripomienka bola aj k zvýšeniu poplatku za trhové miesto.
Ďalej bola zaradená písomná pripomienka pána Stanislava Krúpu, ktorú prečítal starosta
obce. Uviedol, že žiadosť o zmenu kultúry pozemku už podal a čaká sa na vyjadrenie
Okresného úradu Prievidza. Nebolo prijaté žiadne uznesenie, pretože táto žiadosť je pre
OZ bezpredmetná, jej vybavenie je v kompetencii starostu obce.
Pani Eva Púryová sa informovala o vodovode na cintoríne, mala návrh, či by nebolo
vhodné zakúpiť rovnošaty pre hrobárov a malé vedierko na zeminu k poslednej rozlúčke
zosnulého pri pohrebe.
Ing. Vlasta Geletičová sa informovala ako bol vyriešený problém s prístupovou
komunikáciou k jej rodinnému domu. Ing. Peter Dušička podotkol, že pani Gelatičová má
prístup z inej strany. Starosta obce odporučil pani Ing. Gelatičovej, aby si tento spor spolu
so susedmi riešila v občianskom súdnom konaní.
Ing. Vladimír Mazán pripomienkoval orezávanie konárov pri hlavnej ceste. Ďalej sa
informoval o vykurovaní v budove základnej školy, o materiáloch na rekonštrukciu strechy
na budove základnej školy, či stavebný dozor odkontroloval materiál, konkrétne plech
a parozábranu, ďalej sa informoval o projekte na realizáciu opravy strechy, lebo v zmluve
o dielo tieto veci uvedené nie sú. Taktiež sa informoval o rozostavanej stavbe na námestí,
keďže obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zrušenie predkupného práva, nebolo zrušené
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predchádzajúce uznesenie. Pripomienkoval aj smernicu o autodoprave, ktorá má byť
vypracovaná do konca októbra a tiež motohodiny na obecný traktor. Ing. Mazán sa
informoval aj o nájomnej zmluve s neb. Ing. Katrenom, kto prebral jeho záväzky, či dlžnú
čiastku vyrovná nastávajúci majiteľ. Ďalej sa informoval, v akom stave je plánovaná
výstavba ČOV a kanalizácie. Anna Kuricová uviedla, že vyčlenenie bytov v budove
základnej školy je možné uskutočniť len geometrickým plánom. Ďalej sa pán Ing. Mazán
informoval o parametroch ciest a taktiež mal pripomienku k prenájmu pozemku pri jeho
rodinnom dome. Starosta obce uviedol, že túto plochu dal geometricky zamerať, už je GP
vyhotovený.
9.

Rôzne:

- Anna Kuricová splnomocnená od Juraja Slíža, bytom Valaská Belá 421 požiadala
obecné zastupiteľstvo o preverenie situácie pozemkov v teréne z dôvodu, že pán Slíž chce
riešiť odkúpenie pozemkov a chce si dať vypracovať geometrický plán.
- Predseda stavebnej komisie Viktor Kotian informoval prítomných o stave budovy
domu smútku, ktorý je vo veľmi zlom stave. Prečítal správu a odporúčania stavebnej
komisie.
- Starosta obce informoval poslancov o stave strechy na budove OcÚ. Je potrebné
vyriešiť zatekanie miestnosti.
- Starosta obce ďalej informoval o zlom stave budovy Kina Slovan vo Val. Belej.
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ponuke publikácie Horná Nitra
z neba – poslanci hlasovali o zaradení informácií do publikácie.
Hlasovanie: za 3, proti 0 , zdržal sa hl. 3 Čičmanec, Kopčanová a Mateáš – uznesenie
nebolo prijaté.
- Starosta obce predložil poslancom rozpočtovú zmenu rozpočtu obce Valaská Belá,
ktorú poslanci jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 125/2015.
- Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii verejného osvetlenia. Informáciu
pripomienkoval Ing. Vladimír Mazán, uviedol, že by bolo vhodné posúdiť viac možností,
podľa jeho vyjadrenia je sodíkové osvetlenie krok späť.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 1 ( Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 126/2015.
OZ poverilo starostu obce realizáciou projektu.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 1 ( Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 127/2015.
- Starosta obce informoval poslancov o ukončení pracovného pomeru pani riaditeľky
MKS, ktorá odchádza do dôchodku, starosta obce navrhol poslancom, aby od 1. 1. 2016
zrušili príspevkovú organizáciu obce - MKS Valaská Belá a zriadilo sa oddelenie kultúry
pod obcou.
- Poslanec Marian Híreš sa informoval či je známa nástupnícka firma po pánovi Ing.
Katrenovi a ako sú uzavreté záležitosti súvisiace s internetom.
10. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
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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 30. októbra 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Dušička

a

Marian Híreš

UZNESENIA

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 22. októbra 2015
(118/2015 – 127/2015)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 12. 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 Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej
o finančný príspevok na plavecký výcvik.
3. Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo Valaskej Belej
o finančný príspevok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
4. Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok
2015/2016.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2014/2015.
6. Stanovenie výšky nájmu bytov v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.
7. Žiadosť Michaely Fojtíkovej, bytom Diviaky nad Nitricou – Somorová Ves 116
o prenájom tretej osobe.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
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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. 118/2015
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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Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Marian
Híreš, Jarmila Kopčanová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo
Valaskej Belej o finančný príspevok na plavecký výcvik.
Uznesenie č. 119/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
finančnej komisii zapracovať tento príspevok do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na
rok 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Žiadosť Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri ZŠ vo
Valaskej Belej o finančný príspevok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Uznesenie č. 120/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
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odporúča
finančnej komisii zapracovať tento príspevok do návrhu rozpočtu obce Valaská Belá na
rok 2016.
Hlasovanie:
Za:
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Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Marian
Híreš, Jarmila Kopčanová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský
rok 2015/2016
Uznesenie č. 121/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej na školský rok 2015/2016.
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 za školský rok 2014/2015.
Uznesenie č. 122/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, je výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ vo
Valaskej Belej 242 za školský rok 2014/2015.
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Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6.: Stanovenie výšky nájmu bytov v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej
Uznesenie č. 123/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

A) odkladá

stanovenie výšky nájmu bytov v budove ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej.

B) odporúča

starostovi obce pripraviť podklady nájomných zmlúv aj v budove zdravotného strediska do
budúceho zasadnutia OZ:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Jarmila
Kopčanová

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 7.: Žiadosť Michaely Fojtíkovej, bytom Diviaky nad Nitricou – Somorová
Ves 116 o prenájom tretej osobe.
Uznesenie č. 124/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť Michaely Fojtíkovej, bytom Diviaky nad Nitricou, Somorova Ves 116 o prenájom
priestorov tretej osobe.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 9.: Rôzne.
Uznesenie č. 125/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 24 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
Pro-gram,
Kód
podprozdroja
gram

Rozpočtová
položka

41
41

Popis upravenej položky

212003.2 Nájomné za trhové miesto
223001.3 Popl. za vykopanie a zasyp. hrobov

Rozpočtové zmeny spolu:

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

41
41
41
41
41
41
41
41

Rozpočtová
Oddiel
položka

08.4.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0
08.4.0

621
625 001
625 002
625 003
625 004
625 005
625 007
637 027

Popis upravenej položky

547
1 300

1 400
5 300
0

4 853

1 847
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

6 700

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Cint. - zdravotné poistenie
Cint. - nemocenské poistenie
Cint. - starobné poistenie
Cint. - úrazové poistenie
Cint. - invalidné poistenie
Cint. - poistenie v nezamestnanosti
Cint. - poistenie do RFS
Cint.-odm.na DVP-vykop.a zasyp.hrob.

340
50
850
50
175
35
290
3 000

Rozpočtové zmeny spolu:

4 790
Rozpočet pred
úpravou
v€

Rozpočet

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
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Suma
po úprave
rozpočtu
v€

853
4 000

Výdavky 2015
Pro-gram,
Kód
podprozdroja
gram

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

70
10
140
10
10
10
50
1 000
1 300
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€
410,00
60,00
990,00
60,00
185,00
45,00
340,00
4 000,00
6 090,00
Rozpočet
po zmene
v€

1 102 564,00

1 847,00

1 104 411,00

62 400,00

0,00

62 400,00

24,00

0,00

24,00

1 164 988,00

1 847,00

1 166 835,00

1 102 153,00

1 300,00

1 103 453,00

62 400,00

0,00

62 400,00

0,00

0,00

0,00

1 164 553,00

1 300,00

1 165 853,00

Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 126/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
realizáciu projektu prevádzkovo-energetickej optimalizácie formou splácania EPC projektu
(úspor).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Jarmila
Kopčanová

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 127/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
starostu obce realizáciou projektu prevádzkovo-energetickej optimalizácie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Viktor Kotian, Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Jarmila
Kopčanová

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 30. októbra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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