Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 11. februára 2016
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
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 COOP Jednota Prievidza, SD o prejednanie návrhu prístavby
supermarketu COOP Jednota.
3. Žiadosť Miroslava Vrtíka (v.z. Ing. Michaely Šiškovej), bytom Valaská Belá 286
o finančný príspevok.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 15. 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 9 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 9, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.

Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľubomír Štolovský,
Ing. Andrej Mateáš
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Milana Čičmanca a Ladislava Hronského.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 9, 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
9,
proti
0,
zdržal
sa
hl.
0
–
prijaté
uznesenie
č. 162/2015.
Uznesením č. 137/2015 – obecné zastupiteľstvo schválilo 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. Úloha trvá, pretože nebol doteraz doložený znalecký posudok.
2. Žiadosť COOP Jednota Prievidza, SD o prejednanie návrhu prístavby
supermarketu COOP Jednota – starosta obce prečítal žiadosť. Následne uviedol, že obec
Valaská Belá je v súdnom spore s Jednotu SD Prievidza, oboznámil poslancov o celom
priebehu súdneho sporu. Starosta dal slovo pánovi predsedovi COOP Jednota SD, ktorý
prítomných bližšie oboznámil o zámeroch rozšírenia predajnej plochy predajne COOP
Jednota SD vo Valaskej Belej. Predajňa je zaradená v supermarketoch 2. Uviedol, že majú
snahu rozšíriť priestory aj z dôvodu, aby bolo možné rozmiestniť viac položiek tovaru.
Vyjadril sa aj k súdnemu sporu s obcou. Uviedol, že zo strany Jenoty je snaha ukončiť súdny
spor mimosúdnou cestou, udržať si priazeň zákazníkov aby boli občania spokojní. Poslanec
Ing. Peter Dušička sa informoval o prevádzke predajne vo Val. Belej, ďalej sa informoval
o možnosti výstavby novej predajne v našej obci. Uviedol, že nie je za predaj pozemku,
uviedol, že park je miesto kde sa stretávajú občania. Poslankyňa Jarmila Kopčanová uviedla, že
či neuvažovali o menšej rozlohe pozemku. Poslanec Marian Híreš uviedol, že obecné
zastupiteľstvo je tlačené zo strany občanov a zároveň zo strany Jednoty COOP SD. Musia sa
zaoberať aj verejnou mienkou obyvateľov. Pán predseda sa vyjadril, že netreba ísť do
minulosti, neočakáva, že sa dnes obecné zastupiteľstvo rozhodne o odpredaji. Hl. kontrolór
uviedol návrh urobiť namiesto parku zelenú strechu. Poslanec Ing. Ľubomír Štolovský
navrhol, aby sa vyhodnotila verejná mienka občanov a podľa nej sa poslanci rozhodnú.
Poslanci schválili návrh poslanca Štolovského a prijali uznesenie.
Hlasovanie: za 9, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 163/2016.
3. Žiadosť Miroslava Vrtíka (v.z. Ing. Michaely Šiškovej), bytom Valaská Belá 286
o finančný príspevok – prečítal starosta obce. Starosta obce navrhol náklady preplatiť inou
formou napr. cenu do tomboly pri organizovaní tenisového turnaja, alebo podobne.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 9 – nebolo prijaté uznesenie.
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4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí obyvatelia obce.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval či niekto preveril možnosti pozemkov možných pre
Jednotu COOP SD, či nová UPD rieši možnosť zriadiť centrum obce. Ďalej sa informoval
o správe hodín na kostole, či existuje nejaká zmluva, ďalej sa informoval o cenách prenájmu
na ZŠ s MŠ a kto uzatvára nájomné zmluvy na byty v budove ZŠ. Ďalej sa pán Mazán
informoval kto vyhodnocuje smernicu používania motorových vozidiel a kde sa použilo
30,5 q3 betónu, uviedol, že treba špecifikovať účel, keď sa faktúry zverejňujú.
Pani Mária Iskrová požiadala o osvetlenie schodov smerom do kostola vedľa farského úradu.
Pani Božena Čižnárová uviedla či by nebolo vhodné v našej obci zriadiť pamätnú izbu.
Pani Dančová navrhla kartový systém zberu odpadu, alebo nejaký spravodlivejší systém zberu
odpadu. Na tento podnet reagoval poslanec Ing. Peter Dušička, uviedol, že je problematické
spravodlivo urobiť odpady. Ďalej na pripomienku reagoval poslanec Marian Híreš, uviedol, že
je prijaté VZN, ktoré sa pripomienkuje pred prijatím nariadenia počas zverejnenia na úradnej
tabuli.
5.

Rôzne:

- Starosta obce informoval poslancov, že zámenu pozemkov medzi pánom Ing. Petrom
Streďanským a obcou Valaská Belá je potrebné doplniť o konkrétnu parcelu, zámena sa
schvaľovala v minulosti, keď ešte nebol vypracovaný geometrický plán. Poslanci schválili
doplnenie uznesenia.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 164/2016
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
- Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu obce týkajúcu sa dotácie pre TJ.
O tomto návrhu poslanci nehlasovali z dôvodu, že zo strany obce je nutné uzatvoriť zmluvu
o prenájme budovy šatní TJ a zmluvu o podmienkach poskytnutia dotácie na rok 2016 s
termínom do 29. 2. 2016.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1(Milan Čičmanec) – prijaté uznesenie č. 165/2016.
- Starosta obce predložil výpoveď z nájmu nebytových priestorov Michaely Fojtíkovej, rod.
Kochanovej. V súvislosti s tým prečítal žiadosť o prenájom priestorov ZO SZZP vo Valaskej
Belej, doplnila ju predsedníčka organizácie pani Pavlína Kodajová. Prebehla rozprava
s poslancami obce a zástupcami spoločenských organizácií. Poslanci hlasovali o odložení
žiadosti ZO SZZP.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 166/2015.
- Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na činnosť ZO SZZP vo Valaskej Belej,. Poslanci
schválili dotáciu vo výške 300 €.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 167/2016.
- Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 4.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 168/2016.
- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o realizácii rekonštrukcie verejného
osvetlenia formou úspor.
- Starosta obce informoval o výzvach na realizáciu zateplenia obecných budov.
- Starosta obce informoval o výzve na projekt modernizácia telocvične v budove ZŠ.
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- Poslanec Marian Híreš sa informoval o opravách miestnych komunikácií, ak je
objednávka nad rozsah právomocí starostu (1660 €), ako je možné, že ju zadáva starosta obce
bez súhlasu zastupiteľstva. Ďalej sa informoval o zmluvách na prenájom kultúrneho domu.
Poukázal na prenajímanie kultúrneho domu hlavne v zimnom období, kedy sú náklady 250 až
300 € a suma za prenájom je 120 až 150 €. Je to podľa neho neekonomické a nehospodárne.
a preto je potrebné tieto veci doriešiť. Taktiež poukázal na objem finančných prostriedkov za
geometrické plány, ktoré sa zatiaľ na nič nepoužili a sú bez citeľného výsledku. Podotkol, že
na objednávkach, ale najmä na faktúrach, sú vo väčšine prípadov neuvedené povinné údaje
a náležitosti, čo má faktúra obsahovať, taktiež tam chýba opodstatnenosť objednávok
a faktúr. Poukázal na Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
konkrétne čo sa týka čerpania rezervného fondu a poskytovania dotácií. Ďalej sa informoval,
či je riadne ukončené a korektne prevzaté delimitáciou Miestne kultúrne stredisko Valaská
Belá, ktoré je od 1. 1. 2016 zrušené.
- Poslanec Viktor Kotian sa informoval či sú už pripravené projekty na rekonštrukciu
domu smútku, ďalej sa informoval o rekonštrukcii kotolne v budove základnej školy.
Poslanec Andrej Mateáš odišiel o 20,15 h. z rokovania OZ.
Poslanec Ladislav Hronský prečítal Správu finančnej komisie z kontroly ukončenia diela
„Rekonštrukcia strechy na ZŠ“. Doplnil ho člen finančnej komisie Ing. Vladimír Mazán.
Požiadal poslancov, aby k zisteným nedostatkom zaujali stanovisko. Poslanci odporučili
starostovi obce, aby neodkladne zabezpečil doplnenie atestov použitých materiálov, dokladov
o likvidácií odpadu, vážne lístky, montáž bleskozvodu + revíziu, vrátenie finančných
prostriedkov za výpomocné práce pri búraní komínov (cca polovicu objemu), upratovacie
práce a kontakt – názov firmy zhotoviteľa ponukového rozpočtu za účelom dodatočnej
kontroly zabudovaných materiálov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Ing. Ľubomír Štolovský, Ing. Peter Dušička) – prijaté
uznesenie č. 169/2016.
Poslanec Marian Híreš sa ďalej informoval o neuzavretom probléme internetu. Doplnil ho
poslanec Ladislav Hronský, ktorý uviedol, že je potrebné prenájom internetu konečne
spoplatniť. Poslanci prijali uznesenie k doriešeniu pohľadávok.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 170/2016.
6.


Diskusia:
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania

7. 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 12. februára 2016
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a
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Ladislav Hronský

UZNESENIA

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 11. februára 2016
(162/2016 – 170/2016)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 15. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Žiadosť COOP Jednota Prievidza, SD o prejednanie návrhu prístavby
supermarketu COOP Jednota.
3. Žiadosť Miroslava Vrtíka (v.z. Ing. Michaely Šiškovej), bytom Valaská Belá 286
o finančný príspevok.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Uznesenie, záver.

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. 162/2016
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:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Žiadosť COOP Jednota Prievidza, SD o prejednanie návrhu prístavby
supermarketu COOP Jednota.
Uznesenie č. 163/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť COOP Jednota Prievidza, SD o prejednanie návrhu prístavby supermarketu COOP
Jednota do 21. 4. 2016.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Žiadosť Miroslava Vrtíka (v.z. Ing. Michaely Šiškovej), bytom Valaská
Belá 286 o finančný príspevok.
Uznesenie nebolo prijaté
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9

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

Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Rôzne
Uznesenie č. 164/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 111/2015 a to, že obec zamieňa pozemok parc. č. 18786/33, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 11 m2 vo vlastníctve Obce Valaská Belá za pozemok parc.
č. 18786/32,
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 m2, ktorej vlastníkom je
Ing. Peter Streďanský, trvalo bytom M. Marečka 12, 841 07 Bratislava, podľa geometrického
plánu č. 92 /2015, vyhotoveného Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM Prievidza.
Uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Marian Híreš

Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 165/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vypracovať nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov pre TJ Krištáľ
Valaská Belá a zmluvu s podmienkami o poskytnutí finančnej dotácie pre TJ Krištáľ Valaská
Belá s termínom vypracovania do 29. 2. 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Ladislav Hronský, Emília Kňažeková,
Ing. Peter Dušička, Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová, Marian Híreš,

1

Milan Čičmanec,

Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 166/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť o pridelenie priestorov na činnosť ZO SZZP Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 167/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 € na činnosť ZO SZZP Valaská Belá v zmysle
rozpočtovej zmeny.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 168/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4 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 2016
Program,
Kód
podpro- zdroja
gram

Rozpočtová
položka

Popis upravenej položky

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€
0
0

Rozpočtové zmeny spolu:

0

0

0

Výdavky 2016
Program,
Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
podpro- zdroja
gram
3.3

41

08.4.0

642001.2

Popis upravenej položky

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

MO SZZP Val. Belá - dotácia na
činnosť (z prebytku bežného roka)

0

300

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

300,00
0,00

Rozpočtové zmeny spolu:
Rozpočet
pred
úpravou
v€

Rozpočet

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:
Výdavky spolu:
Rozdiel príjmov a výdavkov - prebytok:

Hlasovanie:
Za:
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0

300
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

300,00
Rozpočet
po zmene
v€

1 083 119,00

0,00

2 400,00

0,00

1 083 119,00
2 400,00

78 000,00

0,00

78 000,00

1 163 519,00

0,00

1 163 519,00

1 074 412,00

300,00

1 074 712,00

80 400,00

0,00

80 400,00

0,00

0,00

0,00

1 154 812,00

300,00

1 155 112,00

8 707,00

-300,00

8 407,00

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 169/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce Valaská Belá zabezpečiť doplnenie atestov použitých materiálov, dokladov
o likvidácií odpadu, vážne lístky, montáž bleskozvodu + revíziu, vrátenie finančných
prostriedkov za výpomocné práce pri búraní komínov (cca polovicu objemu), upratovacie
práce a kontakt – názov firmy zhotoviteľa ponukového rozpočtu za účelom dodatočnej
kontroly zabudovaných materiálov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
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Milan Čičmanec, Ladislav Hronský, Emília Kňažeková, Viktor Kotian, Jarmila
Kopčanová, Marian Híreš

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Ing. Peter Dušička,

Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce Valaská Belá uzatvoriť zmluvný vzťah so spoločnosťou Kinet, s. r. o. Diviaky
nad Nitricou a doriešiť pohľadávky so spoločnosťou Maxit Network s. r. o. Nitr. Rudno
s termínom do 29. 2. 2016.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Ľubomír Štolovský, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec, Ladislav Hronský,
Emília Kňažeková, Viktor Kotian, Jarmila Kopčanová, Marian Híreš

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:
Vo Valaskej Belej dňa 18. februára 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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