Zápisnica

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 19. novembra 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:
Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 1930 h.

Program:

***

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2015.
Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej
závierky obce Valaská Belá za rok 2014.
Zrušenie príspevkovej organizácie obce – Miestne kultúrne stredisko Valaská
Belá.
Smernica pre používanie služobných motorových vozidiel obce Valaská Belá
a súkromných motorových vozidiel na služobné cesty.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 13. 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: Ing. Ľubomír Štolovský
a Emília Kňažeková.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Milana Čičmanca.
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 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš), nehlasoval 0 – prijaté uznesenie
č. 128/2015
Uznesením č. 99/2015 OZ vo Val. Belej uložilo hl. kontrolórovi vykonať kontrolu
hospodárenia príspevkovej organizácie MKS Valaská Belá za rok 2014 - správu prečítal hl.
kontrolór. Skonštatoval, že nenašiel porušenie zákona a hospodárnosti v príspevkovej
organizácii MKS Valaská Belá. Poslanci správu hlavného kontrolóra z ukončenej následnej
finančnej kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie MKS za rok 2014 vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 129/2015.
Ďalej bolo odporučené starostovi obce predložiť Smernicu pre používanie služobných
motorových vozidiel obce Valaská Belá a súkromných motorových vozidiel na služobné
účely – smernica bude schvaľovaná v bode rokovania.
2. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2015 – bolo zaslané všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Plnenie rozpočtu pripomienkoval
Ing. Peter Dušička, konkrétne príjmovú časť rozpočtu obce – komunálny odpad, ďalej vo
výdavkovej časti položku odvoz komunálneho odpadu. Túto položku pripomienkoval aj
poslanec Marian Híreš. Správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2015
poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 130/2015.
3. Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej
závierky obce Valaská Belá za rok 2014 – správu o uzatvorení konsolidovanej účtovnej
závierky a správu nezávislého audítora prečítal starosta obce. Poslanci správy audítora vzali
na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 131/2015.
2

4. Zrušenie príspevkovej organizácie obce – Miestne kultúrne stredisko Valaská
Belá – na zasadnutí bola prítomná aj pani Elena Kopčanová, bývalá riaditeľka MKS vo
Valaskej Belej. Vedením MKS je v súčasntosti poverená Mgr. Denisa Vašková. K zrušeniu
MKS prebehla dlhšia rozprava medzi poslancami a pani Elenou Kopčanovou. Poslanci
schválili zrušenie príspevkovej organizácie MKS Valaská Belá k 31. 12. 2015.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 132/2015.
5. Smernica pre používanie služobných motorových vozidiel obce Valaská Belá
a súkromných motorových vozidiel na služobné cesty – návrh bol zaslaný všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Ing. Ľubomír Štolovský navrhol, aby
súčasťou smernice boli aj vzory tlačív, ktoré sú v smernici uvedené. Smernicu poslanci OZ
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 133/2015.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pani Cecília Kodajová pripomenula kultúru
v obci, uviedla, že je potrebné hlavne zapájať do kultúrnych akcií aj deti. Pani Pavlína
Kodajová pripomenula, že z akého dôvodu sa nešťastne načasovalo betónovanie cesty na
cintorín a kosenie cintorína pred sviatkom Všetkých svätých. Treba koordinovať práce
rozumne. Pani Ing. Vlasta Gelatičová pripomenula, že už by bola rada, aby sa vyriešila
prístupová cesta k jej rodinnému domu a odstránenie štrku na ceste. Považuje konanie
manželov Kováčových za zlomyselnosť. Požaduje nápravu zo strany pána starostu
v zmysle dohody. K pripomienke pani Ing. Gelatičovej sa vyjadril starosta obce.
Informoval o postúpení podania Ing. Vlasty Gelatičovej zo dňa 16. 10. 2015 z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava. Poslanci uvedené informácie starostu
obce vzali na vedomie. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č.
134/2015.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o motohodinách, o ukončených prácach na streche
základnej školy, o poklope na ceste pri hlavnej ceste, o miestnej komunikácii pri rodinnom
dome.
7.

Rôzne:

- MUDr. Alena Karasová – žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy z dôvodu prechodu
fyzickej osoby na právnickú. Obecne zastupiteľstvo schválilo nájom pre novú právnickú
osobu do 31. 12. 2015 za tých istých podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 135/2015.
- Starosta obce zaslal poslancom náčrt geometrického plánu k pozemku pána Juraja
Slíža. Pri vytýčovaní boli prítomní aj niektorí poslanci.
- Starosta obce informoval prítomných o možnosti, zapojiť obec do projektu, na
základe ktorého by mohli občania separovať a kompostovať bioodpad.
- Starosta obce informoval o kontajneroch na plasty, ďalej o možnostiach zakúpenia
kuka vozu.
8. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania
 Poslanec Marian Híreš navrhol vyzvať občanov, ktorí majú stavby vhodné na
zbúranie, aby si tieto záležitosti riešili, ďalej treba vyzvať obyvateľov, aby neparkovali
vozidlá na miestnych komunikáciách kvôli zimnej údržbe a kvôli prechodu aj pri vývoze
odpadu.
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9. 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 26. novembra 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a

4

Milan Čičmanec

UZNESENIA

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 19. novembra 2015
(128/2015 – 135/2015)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 13. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2015.
3. Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky
obce Valaská Belá za rok 2014.
4. Zrušenie príspevkovej organizácie obce – Miestne kultúrne stredisko Valaská
Belá.
5. Smernica pre používanie služobných motorových vozidiel obce Valaská Belá
a súkromných motorových vozidiel na služobné cesty.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. 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. 128/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne, predloženú
starostom obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 129/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu z ukončenej následnej finančnej kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie
MKS za rok 2014.
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2015.
Uznesenie č. 130/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za III. Štvrťrok 2015.
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3: Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej
závierky obce Valaská Belá za rok 2014.

Uznesenie č. 131/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
A) správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Valaská
Belá k 31. 12. 2014.
B) správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej konsolidovanje správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Zrušenie príspevkovej organizácie obce – Miestne kultúrne stredisko
Valaská Belá.
Uznesenie č. 132/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) ruší
príspevkovú organizáciu obce – Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá bez právneho
nástupcu a to k 31. 12. 2015.
B) berie na vedomie
informáciu starostu obce o zmene organizačnej štruktúry obecného úradu
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 5: Smernica pre používanie služobných motorových vozidiel obce Valaská
Belá a súkromných motorových vozidiel na služobné cesty.
Uznesenie č. 133/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
smernicu pre používanie služobných motorových vozidiel obce Valaská Belá a súkromných
motorových vozidiel na služobné účely s účinnosťou od 1. 12. 2015.
B) odporúča
starostovi obce doplniťvzory tlačív, ktoré sú uvedené v smernici do príloh
Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 134/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informáciu o podaní sťažnosti Ing. Vlasty Gelatičovej na Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.

Hlasovanie:
Za:

6

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

8

k bodu č. 7.: Rôzne.

Uznesenie č. 135/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015 prenájom priestorov detskej ambulancie na zdravotnom
stredisku firme ALKANA s. r. o., so sídlom 018 52 Pruské 88/1 na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulantnej starostlivosti – ambulancia
v špecializačných odboroch pediatria ako všeobecný lekár pre deti a dorast a dorastové
lekárstvo.
B) ruší
prenájom priestorov detskej ambulancie na zdravotnom stredisku MUDr. Alene Karasovej,
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, Valaská Belá 322 k 30. 11. 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 27. novembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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