Zápisnica

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 15. decembra 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, Mgr. Andrej Mateáš, Viktor Kotian
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2230 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 Juraja Slíža a manželky Stanky, bytom Valaská Belá 421 o odpredaj
pozemkov.
3. Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.
4. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské o predĺženie
nájomnej zmluvy.
5. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
6. Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie zmluvy o nájme
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
7. Žiadosť Jozefa Olejku, bytom Diviacka Nová Ves 563 o predĺženie prenájmu
garáže.
8. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu garáže.
9. Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o presunutie dotácie na činnosť na rok
2016.
10. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2016.

11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2016.
12. Návrh 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/žiaka
materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
13. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2016 – 2018 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2016 - 2018.
14. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
15. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
16. Správa o činnosti komisie finančnej.
17. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
18. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
19. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
20. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016.
21. Plán zimnej údržby na obdobie 2016.
22. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská
Belá na rok 2016.
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2016.
24. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
25. Rôzne.

***
Otvorenie zasadnutia – 14. 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. Navrhol doplniť do
bodu č. 25. Rôzne - Vyradenie majetku obce Valaská Belá v správe majetku ZŠ s MŠ vo
Val. Belej. 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. Peter Dušička
a Milan Čičmanec.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Jarmilu Kopčanovú a Emíliu Kňažekovú.
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.
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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 – prijaté uznesenie
č. 136/2015
Uznesením č. 133/2015 – obecné zastupiteľstvo schválilo smernicu o používaní
motorových vozidiel a odporučilo starostovi obce doplniť vzory tlačív do smernice ako
prílohy. Vzory budú doplnené a zverejnené.
2. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy, bytom Valaská Belá 421 o odpredaj
pozemkov – starosta obce prečítal žiadosť. Pripomienkoval ju Ing. Peter Dušička,
informoval sa o vysporiadaní podielov na niektorých parcelách. Poslanci schválili zámer
odpredať majetok obce Valaská Belá Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, bytom
Valaská Belá 421, časť parc. č. 12 716 – Trvalé trávne porasty o výmere 626 m2, časť
parcely č. 12 717 – Trvalé trávne porasty o výmere 796 m2 a parcelu č. 12 721 – Trvale
trávne porasty o výmere 488 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 stanovenú
znaleckým posudkom s tým, že cenu znaleckého posudku znáša kupujúci.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 137/2015.
3. Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov – prečítal starosta obce. Pripomienkoval ju poslanec Marian Híreš.
Poslanci hlasovali za predĺženie nájmu nebytových priestorov do 31. 12. 2016 za tých istých
podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 138/2015.
4. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské o predĺženie
nájomnej zmluvy – prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali o predĺženie nájomnej
zmluvy č. 2618/2015 do 31.12.2016 za podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 139/2015.
5. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy – prečítal starosta obce.
Poslanci predĺženie nájomnej zmluvy schválili do 31. 12. 2016 za podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 140/2015.
6. Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie zmluvy o nájme
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej – prečítal
starosta obce. Poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy do 30. 6. 2016.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 141/2015.
7. Žiadosť Jozefa Olejku, bytom Diviacka Nová Ves 563 o predĺženie prenájmu
garáže – prečítal starosta obce. Poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy
do 31. 12. 2016 za podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 142/2015.
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8. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu garáže – prečítal starosta obce. Poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy do
31. 12. 2016 za podmienok ako doteraz.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 143/2015.
9. Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o presunutie dotácie na činnosť na rok 2016
– prečítal starosta obce. Zároveň informoval poslancov o výnimke zo zákona, kedy môže
presunúť dotácie. K tejto žiadosti sa vyjadrila pani Pavlína Kodajová – členka tejto
organizácie. Starosta obce uviedol, že je potrebné dotáciu zúčtovať a môžu o dotáciu
požiadať aj v priebehu roka po zvolení nového výboru. Poslanci hlasovali o žiadosti
o presunutie dotácie. Uznesenie nebolo prijaté.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 6 – uznesenie nebolo prijaté.
10. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2016 – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie
vysvetlila zamestnankyňa na úseku správy daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková.
Poslanci schválili VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2016 po
zapracovaní pripomienky.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 144/2015.
11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie vysvetlila zamestnankyňa na úseku správy daní
a poplatkov Bc. Zuzana Novotková. Uviedla aká zmena nastala v zákone. Prebehla
rozprava medzi pani Bc. Novotkovou a poslancami obce. Po rozprave poslanci VZN Obce
Valaská Belá o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 145/2015.
12. Návrh 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/žiaka
materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá – návrh VZN bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Čoho sa návrh VZN
týka bližšie vysvetlila Mgr. Elena Obuchová – zamestnankyňa na úseku financií.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 0 – prijaté uznesenie č. 146/2015.
13. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2016 – 2018 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2016 – 2018 – návrh rozpočtu bol zaslaný všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Stanovisko k návrhu viacročného
programového rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2016 – 2018 a k návrhu programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2016 predložil hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett.
Hlavný kontrolór odporučil poslancom rozpočet obce na dnešnom rokovaní neschvaľovať
a prepracovať ho na základe jeho pripomienok, pretože nie je spracovaný v súlade platnými
právnymi predpismi. V písomnej forme je stanovisko súčasťou originálu tejto zápisnice.
K návrhu rozpočtu obce – k jednotlivým položkám podal vysvetlenie starosta obce.
K návrhu rozpočtu prebehla živá diskusia. Poslanec Marian Híreš podal poslanecký návrh
krátiť dotáciu pre TJ Štart Krištáľ Valaská Belá na 0 s tým, že TJ predloží zúčtovanie
dotácie za minulý rok do konca roka 2015. Poslanci o tomto návrhu hlasovali a prijali
uznesenie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1, (Ing. Peter Dušička) – prijaté uznesenie
č. 147/2015.
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Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu obce Valaská Belá so zapracovanými pripomienkami
a výhradnou hlavného kontrolóra. Rozpočet obce jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 148/2015.
14. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – predložil ju písomne
predseda komisie Ing. Peter Dušička. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci
ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 149/2015.
15. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – predložil ju písomne
predseda komisie Milan Čičmanec. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju
vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 150/2015.
16. Správa o činnosti komisie finančnej – predložil ju písomne predseda komisie
Marian Híreš. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 151/2015.
17. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – predložil ju písomne
predseda komisie Ladislav Hronský. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice. Poslanci ju
vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 152/2015.
18. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – predložil ju písomne predseda komisie Viktor Kotian. Správa je prílohou
originálu tejto zápisnice. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 153/2015.
19. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie – predložila ju písomne
predsedníčka komisie Jarmila Kopčanová. Správa je prílohou originálu tejto zápisnice.
Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 154/2015.
20. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 – návrh bol zaslaný všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh po úpravách poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie
č. 155/2015.
21. Plán zimnej údržby na obdobie 2016 – návrh predložil starosta obce.
Pripomienkoval ho poslanec Marian Híreš. Upozornil na údržbu miestnych komunikácií
do lazov, uviedol, že treba zvážiť počet obyvateľov bývajúcich v týchto odľahlých lazoch.
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Plán zimnej údržby poslanci po krátkej diskusii jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 156/2015.
22. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci
Valaská Belá na rok 2016 – prebehla rozprava, po zapracovaní pripomienok poslanci
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 157/2015.
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2016 – bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Prečítal ho
hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett. Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Valaská Belá jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 158/2015.
24. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia obce. Pani Mgr. Elena Obuchová sa informovala
či je spracovaný strategický dokument - Plán rozvoja obce Valaská Belá. Starosta obce
uviedol, že je zadaný na spracovanie.
Poslankyňa Jarmila Kopčanová sa na základe požiadavky viacerých obyvateľov informovala
o prístrešku pri budove šatní TJ. Ďalej sa na základe dopytov obyvateľov informovala
o rozšírení predajne Jednota SD. Či bude ešte v budúcnosti nejaké jednanie s Jednotou, či
nebude nejaký verejný prieskum občanov k tomuto rozšíreniu.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o dokončení šachty pri hlavnej ceste, k odprataniu
konárov v Skáli na ľavej strane potoka, v akom štádiu je vysporiadanie parkoviska na
cintoríne, v akom štádiu je prenájom obecných stĺpov pre účely internetu, taktiež kritizoval
prenájmy budov, nie je jasné aká je rentabilita obecných prenájmov. Navrhol vypracovať
vyhodnotenie prenájmov.
Poslanci navrhli prichystať podklady pre stanovenie výšky nájmu obecných bytových
a nebytových priestorov do 30. 6. 2016, o tomto hlasovali a prijali uznesenie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 159/2015.
25. Rôzne:
- Starosta obce informoval o vysporiadaní pozemkov pri pánovi Hlinkovi. Poslanci
schválili zámenu pozemku parc. č. 12 758/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2
vo vlastníctve Obce Valaská Belá za pozemok parc. č. 18 647/5, diel 1 zastavaná plocha
o výmere 250 m2 , ktorej vlastníkom je Emília Dedeková, rod. Kuricová podľa GP č. č.
243-888-789-92 zo dňa 18. 12. 1992, vyhotovený Geoslužbou Prievidza a geometrickým
plánom č. 8/2005 zo dňa 7.11.2006, vyhotoveným Ing. Jurajom Ďurišom, Nitra 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: jedná sa o pozemok,
ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 160/2015.
- Starosta obce predložil návrh na dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok na dani
z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a ich presun do nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženého menovitého návrhu.
Poslanci dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľnosti a miestnom
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poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich presun do
nevymožiteľných pohľadávok jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 161/2015.
- Starosta obce predložil inventárny súpis vyradeného majetku obce v správe Základnej
školy s MŠ vo Valaskej Belej. Poslanci vyradenie prebytočného majetku jednomyseľne
schválili podľa predloženého zoznamu. Mgr. Elena Obuchová pripomenula, že treba
zosúladiť prijaté uznesenie z minulosti so zásadami nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 162/2015.
26. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania
27. 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 23. decembra 2015
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jarmila Kopčanová

a
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Emília Kňažeková

UZNESENIA

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 15. decembra 2015
(136/2015 – 161/2015)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 14. 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 Juraja Slíža a manželky Stanky, bytom Valaská Belá 421 o odpredaj
pozemkov.
3. Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.
4. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské o predĺženie
nájomnej zmluvy.
5. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
6. Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie zmluvy o nájme
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
7. Žiadosť Jozefa Olejku, bytom Diviacka Nová Ves 563 o predĺženie prenájmu
garáže.
8. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu garáže.
9. Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o presunutie dotácie na činnosť na rok
2016.
10. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2016.
11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2016.
12. Návrh 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/žiaka
materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
13. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2016 – 2018 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2016 - 2018.
14. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
15. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
16. Správa o činnosti komisie finančnej.
17. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
18. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
19. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
20. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016.
21. Plán zimnej údržby na obdobie 2016.
22. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská
Belá na rok 2016.
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23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2016.
24. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
25. 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. 136/2015
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:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy, bytom Valaská Belá 421
o odpredaj pozemkov.
Uznesenie č. 137/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej,
bytom Valaská Belá 421, časť parc. č. 12716 – Trvalé trávne porasty o výmere 626 m2 ,
časť parcely č. 12717 – Trvalé trávne porasty o výmere 796 m2 a parcelu č. 12721 – Trvale
trávne porasty o výmere 488 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 stanovenú
znaleckým posudkom s tým, že cenu znaleckého posudku znáša kupujúci.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3: Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy
o prenájme nebytových priestorov.

Uznesenie č. 138/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 1571/2007 upravenú doplnkom č. 1/2009, doplnkom
č. 2/2009 a doplnkom č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov vo výmere 131,10 m2 pre
Jána Höfera, bytom Kollárová 1306, 018 41 Dubnica nad Váhom a to do 31. 12. 2016
za rovnakých podmienok
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské
o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 139/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 164/2004 na prenájom priestorov detskej ambulancie na
zdravotnom stredisku ALKANA s.r.o., Pruské 88/1, Ambulancia praktického lekára pre
deti a dorast, Valaská Belá 322 na dobu 1 roka do 31. 12. 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 5: Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 140/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 858/2007 na prenájom priestorov ambulancie všeobecného
lekára pre dospelých na zdravotnom stredisku MUDr. Dušanovi Juríčkovi, Ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá 322 na dobu 1 roka do 31. 12. 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6.: Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie zmluvy
o nájme nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 141/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 1892/2013 Jozefovi Murgašovi, bytom Valaská Belá 465 do
30. 6. 2016 za cenu 10 € mesačne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková,

1

Marian Híreš,

Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7.: Žiadosť Jozefa Olejku, bytom Diviacka Nová Ves 563 o predĺženie
prenájmu garáže.
Uznesenie č. 142/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom garáže v areáli ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej pre p. Jozefa Olejku, bytom Diviacka
Nová Ves 563, 972 24 Diviacka Nová Ves do 31. 12. 2016 za cenu 10 € mesačne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková,

1

Marian Híreš,

Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8.: Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves
o predĺženie nájmu garáže.
Uznesenie č. 143/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom garáže v areáli Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre p. Michala Gajdoša,
bytom Vrbany 397, 972 24 diviacka Nová Ves do 31. 12. 2016 za cenu 10 € mesačne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková,

1

Marian Híreš,

Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 9.: Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o presunutie dotácie na činnosť
na rok 2016.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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k bodu č. 10.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2016.
Uznesenie č. 144/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 po zapracovaní
pripomienok.
Pripomienky:
-v §6 ods.2 písm. a, za slovo vo vlastníctve doplniť, fyzických osôb v hmotnej núdzi,
fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb,
-a v § 6 ods.2 písm. b, za slovo vo vlastníctve doplniť, fyzických osôb v hmotnej núdzi,
fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb,
-a ruší v § 6 ods. 2 písm. c), d).
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 11.: Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.
Uznesenie č. 145/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 12.: Návrh 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/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 146/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce
Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 13.: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2016 – 2018
a programového rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2016 - 2018.
Uznesenie č. 147/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu obce, v programe 9.1 Podpora športových klubov
a organizácií znížiť zo 7300 € na 0 €, tým sa znížia bežné výdavky aj celkové výdavky
rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Milan Čičmanec, Emília Kňažeková,
Marian Híreš,

1

Ing. Peter Dušička,

Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 148/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá, vrátane
programov a podprogramov, na roky 2016 – 2018.
B) schvaľuje
rozpočet obce Valaská Belá , vrátane programov a podprogramov, na rok 2016 po
zapracovaní pripomienok a to:
v príjmovej časti:
pol. 1110003 Výnos dane z príjmov PFO znížiť položku zo 600 000 € na 567 164 €
pol. 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov zvýšiť zo 7 000 € na 8 000 €
pol. 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu zvýšiť 0 € na 18 000 €
vo výdavkovej časti:
v programe 3.3 Cintorínske a pohrebné služby znížiť 630 z 24 780 € na 9 780 €
v programe 13.1 Výkonné činnosti OcÚ pre starostu a občanov zvýšiť 710 z 2 400 €
na 20 400 €.
v programe 9.1 Podpora športových klubov a organizácií znížiť zo 7300 € na 0 €
C) berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Valaská Belá, vrátane programov a podprogramov, na roky
2017 - 2018.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 14.: Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Uznesenie č. 149/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
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Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 15.: Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Uznesenie č. 150/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 16.: Správa o činnosti komisie finančnej.
Uznesenie č. 151/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie finančnej.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 17.: Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 152/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 18.: Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Uznesenie č. 153/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 19.: Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
Uznesenie č. 154/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej.
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Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 20.: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016.
Uznesenie č. 155/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 po zapracovaní pripomienok.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 21.: Plán zimnej údržby na obdobie 2016.
Uznesenie č. 156/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zimnej údržby na rok 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 22.: Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
v obci Valaská Belá na rok 2016.
Uznesenie č. 157/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2016
po zapracovaní pripomienok.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 23.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na prvý polrok 2016.
Uznesenie č. 158/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý polrok 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 24: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 159/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
navrhuje
prichystať podklady pre stanovenie výšky nájmu obecných bytových a nebytových
priestorov do 30. 6. 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 25.: Rôzne.
Uznesenie č. 160/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámenu pozemku parc. č. 12758/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2 vo
vlastníctve Obce Valaská Belá za pozemok parc. č. 18647/5, diel 1 zastavaná plocha
o výmere 250 m2 , ktorej vlastníkom je Emília Dedeková, rod. Kuricová podľa GP č. č.
243-888-789-92 zo dňa 18. 12. 1992, vyhotovený Geoslužbou Prievidza a geometrickým
plánom č. 8/2005 zo dňa 7.11.2006, vyhotoveným Ing. Jurajom Ďurišom, Nitra 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: jedná sa o pozemok,
ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 161/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľnosti a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich presun do
nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 162/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
vyradenie prebytočného majetku obce v správe ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej podľa
predloženého zoznamu.
Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec,
Emília Kňažeková, Marian Híreš,

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 23. decembra 2015

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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