Zápisnica

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 9. marca 2016
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 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
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2200 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. Nájomná zmluva medzi obcou Valaská Belá a TJ Štart Krištáľ Valaská Belá
o prenechaní do nájmu šatní.
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá.
4. Predloženie Žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na
realizáciu projektu s názvom „ Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie
obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá – objekt Materská
škola“
5. Zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Zvýšenie
energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
6. VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času
zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou Valaská
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.

***

Otvorenie zasadnutia – 16. 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 8 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Poslanec Viktor Kotian
navrhol doplniť program a to bod 7. Žiadosť DHZ Valaská Belá o riešenie a odstránenie
havarijného stavu budovy hasičskej zbrojnice a bod 8. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá
o opravu budovy „Šatne TJ“. Hl. kontorlór doplnil program rokovania o bod. 9 Správa hl.
kontrolóra o kontrolnej činnosti. Poslanci program po zmene bodov jednomyseľne schválili.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí:. Ing. Peter Dušička
a Jarmila Kopčanová.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Ing. Andreja Mateáša a Viktora Kotiana.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 8, 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 7, proti 0, zdržal sa hl. 1
Marian Híreš – prijaté uznesenie
č. 171/2016
Uznesením č. 165/2016 – obecné zastupiteľstvo odporučila 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. Úloha je splnená, zmluvy boli predložené poslancom a sú
predmetom ďaľších bodov tohto rokovania.
Uznesením č. 166/2016 obecné zastupiteľstvo odložilo žiadosť o pridelenie priestorov ZO
SZZP Valaská Belá – úloha trvá.
Uznesením č. 169/2016 obecné zastupiteľstvo odporučilo 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 – všetko ešte
doplnené nie je, sú len revízie, atesty, úloha trvá.
Uznesením č. 170/2016 obecné zastupiteľstvo odporučilo 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.
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Zmluva bola doriešená, záväzky zaplatia do 31. 3. 2016. Úloha je splnená.
Správu o kontrole plnenia pripomienkoval poslanec Marian Híreš, pripomienkoval konkrétne
podpísanú zmluvu so spločnosťou Kinet, s. r. o., podľa jeho názoru je stručná, nie je tam
konkrétne uvedené za čo platia. Stalé nie je tento problém nepovažuje zo strany starostu obce
za doriešený, túto úlohu pripomiekovali aj poslanec Viktor Kotian aj Ladislav Hronský.
Taktiež uviedli, že je táto zmluva nepostačujúca. Hl. kontrolór uviedol, že hlavným
problémom je hlavne to, že nie sú ešte žiadne financie na účte. Úlohu nepovažujú za splnenú.
2. Nájomná zmluva s TJ Štart Krištáľ Valaská Belá – starosta obce predložil návrh
nájomnej zmluvy o prenechaní do nájmu nehnuteľného majetku obce Valaská Belá a to
budovu „šatní“ v k. ú. Valaská Belá – parcela CKN č.16539/18, súpisné číslo 644, v
obstarávacej hodnote 21 500,00 €. Výška nájmu činí 1 €/rok.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 172/2016.
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá – bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. Pripomienkoval ho Ing.
Vladimír Mazán, pripomenul, že tam nie sú uvedené vyznačenia turistických trás,
kompostoviská, cyklotrasy, upozornil na skutočnosť ak budú do budúcnosti nejaké výzvy,
ktoré sú v našom PHSR ako plusové, ale nie sú uskutočnené, nemôžeme sa už uchádzať
o dotácie. Ing. Peter Dušička sa informoval, že či je potrebné tento dokument odsúhlasiť ak sa
chceme uchádzať o projekt energetickej efektívnosti. Bc. Ľudmila Podskočová k PHSR
uviedla, že tento plán by mal zahŕňať reálne potreby obce, aby finančné prostriedky boli
vynaložené efektívne, do jeho prípravy bolo treba zapojiť aj verejnosť v čo najväčšom počte
a v rôznych vekových kategóriách. Stratégia rozvoja obce nie je jednoduchá záležitosť
a obecné zastupiteľstvo sa jej malo venovať na viacerých zasadnutiach, alebo pracovných
sedeniach. A hlavne finančný plán PHSR by mal byť súbežný s programovým rozpočtom
našej obce. Poslanec Viktor Kotian pripomenul, či je treba schvaľovať projekt na budovu MŠ,
že vízia do budúcna je taká, že sa presunie MŠ do priestorov ŠJ pri ZŠ s MŠ, čo by v prípade
schválenia projektu nebolo možné. Poslanci hlasovali o schválení PHSR obce Valaská Belá
podľa predloženého návrhu, uznesenie nebolo prijaté.
Hlasovanie: za 0, proti 4 (Marian Híreš, Viktor Kotian, Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová),
zdržal sa hl. 4 (Ing. Peter Dušička, Mgr. Andrej Mateáš, Emília Kňažeková, Milan Čičmanec)
– nebolo prijaté uznesenie.
4. Predloženie Žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na
realizáciu projektu s názvom „ Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie
obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá – objekt Materská
škola“ – starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok.
Poslanci o predloženej žiadosti hlasovali. Uznesenie nebolo prijate.
Hlasovanie: za 0, zdržali sa 4 (Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec, Mgr. Andrej Mateáš,
Emília Kňažeková), proti 4 (Marian Híreš, Ladislav Hronský, Viktor Kotian, Jarmila
Kopčanová).
5. Zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Zvýšenie
energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
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Hlasovanie: za 0, zdržali sa 4 (Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec, Mgr. Andrej Mateáš,
Emília Kňažeková), proti 4 (Marian Híreš, Ladislav Hronský, Viktor Kotian, Jarmila
Kopčanová).
6. VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá – návrh
bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou, poslanci VZN jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 173/2016.
7. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá 476 o riešenie
a odstránenie havarijného stavu budovy hasičskej zbrojnice – prečítal starosta obce,
žiadosť bola doložená aj fotografiami z obhliadky budovy. Žiadosť ústne doplnil aj veliteľ
DHZ Mário Plekanec, uviedol, že na zlý stav budovy hasičskej zbrojnice upozorňuje vedenie
obce už takmer 3 roky. Ďalej upozornil vedenie obce, že zlý stav je v celej budove ako
napríklad nevyhovujúce kúrenie, praskajúce múry a mnoho ďalších vecí, ktoré by bolo
potrebné opraviť. Ing. Vladimír Mazán – člen finančnej komisie uviedol, že je potrebné vedieť
či sa bude budova financovať z vlastných zdrojov, alebo zo štátneho rozpočtu. Poslanci
navrhli komplet naceniť budovu, čo je potrebné opraviť. Hlasovaním prijali uznesenie
č. 174/16.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 174/2016.
8. Žiadosť Telovýchovnej jednoty Štart Krištáľ Valaská Belá o opravu šatní - prečítal
starosta obce, žiadosť bola doložená aj fotografiami z obhliadky budovy. K žiadosti sa vyjadril
aj Peter Kučera – štatutárny zástupca TJ. Prebehla rozprava, poslanci sa rozhodovali či je
potrebné realizovať strechu, alebo realiovať hydroizoláciu na existujúcu plochú strechu.
Hlasovaním prijali uznesenie č. 175/16.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 174/2016.
9. Správa hl. kontrolóra za rok 2015 – prečítal ju hl. kontrolór obce Valaská Belá,
k niektorým bodom správy prebehla krátka rozprava. Po nej správu poslanci vzali na vedomie
a prijali uznesenie č. 176/16.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 176/2016.
10. Názory pripomienky – na zasadnutí boli prítomní viacerí obyvatelia. Štatutár za TJ Štart
Krištáľ Valaská Belá Peter Kučera prečítal oznámenie o ukončení činnosti Ing. Romana Juríka
v TJ Štart Krištáľ Valaská Belá vo všetkých činnostiach k 21. 7. 2015. Uviedol, že ples nebol
uskutočnený pod hlavičkou TJ. Ďalej požiadal o informácie k dotácii na činnosť TJ,
informoval o upomienke za elektrickú energiu. Poslanec Marian Híreš zdôvodnil, prečo
nebola schválená dotácia, k pripomienke pána Kučeru sa vyjadril hlavný kontrolór, uviedol, že
v minulosti pri kontrole zistil, že neboli dotácie riadne zúčtované, neboli mu predložené
požadované doklady a z jeho strany nebolo možné kontrolu riadne ukončiť.
Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie pre TJ vo výške 7300 €, aj napriek nedostatkom
z minulého obdobia túto schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 177/2016.
V súvislosti so schválením dotácie starosta obce predložil rozpočtové opatrenie na zmenu
rozpočtu obce, o návrhu rozpočtového opatrenia poslanci hlasovali a toto jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 178/2016.
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Pán Heisar – požiadal o doplnenie svietidiel, ďalej pripomenul rekonštrukciu domu smútku,
konkrétne sprístupnenie WC.
Pán Július Podskoč – pripomenul, že nechápe prečo sa neriešia veci, ktoré tu boli povedané už
pred rokom, keď bol na zasadnutí, pripomenul jamu pod cestou, ktorá je nebezpečná pre
vozidlá, ďalej uviedol, že je zlé, že sa hazarduje s ľudmi, ktorí ponúknu spoluprácu zadarmo,
uviedol, že by bol rád, aby sa miestnosť poskytla organizáciám. Uviedol, že je smutné, že sa
dnes ešte rieši problém s pánom Katrenom. Doplnila ho aj pani Pavlína Kodajová.
Pani Eva Púryová uviedla, že sa betónoval kus cesty smerom k cintorínu, uviedla, že sa
starosta v minulosti vyjadril, že sa na parkovisku na cintoríne vysadí zeleň, nič sa nerobí, bol to
podľa nej len predvolebný ťah, ďalej pripomenula starý zelovoc, ktorý už dlhú dobu chátra, či
by sa nemohol upozorniť majiteľ.
Pani Mária Iskrová sa informovala prečo sa platia dve upratovačky na obecnom úrade, starosta
uviedol, že druhá upratovačka prešla pod obec z MKS, upratuje aj kultúrny dom.
Ing. Vladimír Mazán – člen finančnej komisie uviedol, že sa dospelo k tomu, že obecný
majetok chátra, je neudržiavaný, navrhoval, že by mal byť na obecnom úrade zodpovedný
pracovník, ktorý bude spravovať obecný majetok. Informoval sa či je takýto pracovník na
OcÚ, ak nie je, dal návrh, aby sa tento zamestnanec určil, aby nedochádzalo k haváriam.
O obecných budovách, ktoré sú v zlom stave sa vie minimálne druhý rok. Ďalej uviedol, že
veci sa nesplnili, požiadal starostu obce o vyjadrenie k nesplneným veciam, ktoré uviedol
v správe aj hl. kontrolór. Starosta obce prisľúbil, že sa bude vyvarovať vecí, ktoré nemôže
splniť.
Pani Mária Iskrová upozornila vyliate koryto potoka v Škrípove, taktiež sa informovala, prečo
sa platí pani Kopčanová, keď podľa vyjadrenia končila v októbri 2015. Činnosť MKS
pripomienkoval aj Marian Híreš, informoval sa o delimitácii medzi obcou a MKS, dokedy
bude trvať ukončenie MKS, podľa neho je to riadne domotané, je nutné tieto veci vyčistiť.
Požiadal o predloženie delimitačného protokolu do aprílového zasadnutia. Uviedol, že ho
mrzí, že ľudia poukazujú na nedostatky a tieto tu riešia poslanci už druhý rok.
Pani Mária Iskrová sa ešte informovala, kto kontroluje nezamestnaných. Hlavný kontrolór
uviedol, že pracovno-právne veci sú v kompetencii starostu obce, nepatria na zasadnutia OZ.
11. Rôzne:
- Obyvatelia obce Stanáková – žiadosť o zapojenie pouličného osvetlenia. Prítomných
inforoval pán Anton Cigáň. Ing. Vladimír Mazán navrhol riešiť verejné osvetlenie komplexne.
Nebolo prijaté uznesenie.
- Starosta obce prečítal žiadosť Ing. Renáty Púryovej o prenájom priestorov v budove
obecného úradu na prízemí.
Hlasovanie: za 0, proti 4 (Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová, Peter Dušička, Emília
Kňažeková), zdržal sa hl. 4 -uznesenie nebolo prijaté.
- ZO SZPFB o prenájom priestorov a žiadosť FS Belanka v zastúpení Annou
Beňadikovou – poslanci schválili prenájom priestorov pre horeuvedené organizácie
a spoločenské združeia.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 179/2016
- Štatút obecnej knižnice – predložil starosta obce, poslanci jednomyseľne schválili štatút
knižnice.
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Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 180/2016.
- Starosta obce predložil knižničný poriadok a cenník služieb a poplatkov obecnej knižnice.
Poslanci jednomyseľne schválili knižničný poriadok a cenník služieb a poplatkov obecnej
knižnice podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 181/2016.
- Pani Pavlína Kodajová požiadala o zriadenie sociálneho taxíka pre odvoz k lekárovi.
Vyjadril sa pán hl. kontrolór, uviedol, že nie je v možnostiach obce zabezpečovať všetky
služby občanom. Mgr. Andrej Mateáš navrhol zohnať súkromného prepravcu na tento účel.
- Ing. Vladimír Mazán navrhol určiť zamestnanca pre správu obecných budov. Hl.
kontrolór uviedol, že podľa jeho názoru je treba doplniť zamestnanca, ktorý má odborné
vzdelanie napr. z oblasti stavebníctva, alebo technické vzdelanie.
Poslanec Marian Híreš uviedol, že podľa neho sú zle prerozdelené práce na obecnom úrade.
Uviedol, že zlyháva riadiaca činnosť starostu obce, nie je podľa neho potrebné prijímať
zamestnancov.
Poslanec Marian Híreš sa informoval na audit obce, či obec využíva elektronické trhovisko,
ďalej sa informoval o faktúrach od pána Fojtíka, či plánujeme tento rok niečo robiť so
strechou na zdravotnom stredisku a na budove obecného úradu. Pripomienkoval objednávky
pre pána Leitmana. Poukázal na zlé a neefektívne vynakladanie obecných financií.
Ing. Peter Dušička uviedol, že pri Jozefovi Bernátovi vypadávajú z oporného múra kamene, je
potrebné osloviť Povodie Váhu Piešťany, ďalej sa informoval o lavičkách cez potoky, navrhol
umiestniť na cintorín kontajner na plasty.
12. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
13. 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 16. marca 2016
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Mateáš

a
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Viktor Kotian

UZNESENIA

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 9. februára 2016
(171/2016 – 181/2016)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 16. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Nájomná zmluva medzi obcou Valaská Belá a TJ Štart Krištáľ Valaská Belá
o prenechaní do nájmu šatní.
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá.
4. Predloženie Žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na
realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie
obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá – objekt Materská
škola“ .
5. Zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Zvýšenie
energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá“ vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
6. VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá.
7. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá o riešenie a odstránenie
havarijného stavu budovy hasičskej zbrojnice.
8. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o opravu budovy „Šatne TJ“ .
9. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2015.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. 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. 171/2016
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.
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

1
1

Marian Híreš
Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Nájomná zmluva medzi obcou Valaská Belá a TJ Štart Krištáľ Valaská
Belá o prenechaní do nájmu šatní.
Uznesenie č. 172/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Nájomnú zmluvu medzi Obcou Valaská Belá a TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o prenechaní
nehnuteľného majetku obce Valaská Belá do nájmu a to budovu „šatní“ v k. ú. Valaská Belá –
parcela CKN č. 16539/18, súpisné číslo 644, v obstarávacej hodnote 21 500 €. Výška nájmu
činí 1 €/rok.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá
na programovacie obdobie 2016 – 2025.
Uznesenie nebolo prijaté
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
4
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s
kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na realizáciu projektu s názvom „ Zvýšenie
energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce
Valaská Belá – objekt Materská škola“.
Uznesenie nebolo prijaté
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
4
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov v obecných budovách obce Valaská Belá“
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Uznesenie nebolo prijaté
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
4
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6: VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá.
Uznesenie č. 173/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská
Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7: Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá o riešenie
a odstránenie havarijného stavu budovy hasičskej zbrojnice.
Uznesenie č. 174/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť cenovú ponuku na opravu obecnej budovy Požiarnej zbrojnice so
súpisným číslom 476 čo možno v najkratšom čase, najneskôr do 31. 5. 2016. Finančné
prostriedky budú použité z rezervného fondu obce, pripraviť na tento účel rozpočtovú zmenu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8: Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o opravu budovy „Šatne TJ“ .
Uznesenie č. 175/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zabezpečiť opravu strechy obecnej budovy – Šatne TJ so súpisným číslom 644
čo možno v najkratšom čase, najneskôr do 31. 5. 2016. Finančné prostriedky budú použité
z rezervného fondu obce, pripraviť na tento účel rozpočtovú zmenu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 9: Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá v roku 2015.
Uznesenie č. 176/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá za rok 2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 10.: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
-

Poskytnutie dotácie na činnosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá
Uznesenie č. 177/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
dotáciu pre TJ Štart Krištáľ Valaská Belá vo výške 7300 €.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 178/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 6 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:
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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
9.1

41

08.1.0

642 001

Popis upravenej položky

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

TJ Val. Belá - dotácia na činnosť
(z prebytku rozpočtu bežného roka)

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

7 300

7 300,00
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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7 300
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

7 300,00
Rozpočet
po zmene
v€

1 118 719,00

0,00

2 400,00

0,00

1 118 719,00
2 400,00

78 000,00

0,00

78 000,00

1 199 119,00

0,00

1 199 119,00

1 110 312,00

7 300,00

1 117 612,00

80 400,00

0,00

80 400,00

0,00

0,00

0,00

1 190 712,00

7 300,00

1 198 012,00

8 407,00

-7 300,00

1 107,00

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

-

0

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Žiadosť Ing. Renáty Púryovej, Valaská Belá 232 o prenájom obchodného priestoru
v budove OcÚ.

Uznesenie nebolo prijaté
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

4
4
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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-

Žiadosť ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Valaská Belá
o poskytnutie priestorov v budove OcÚ.
Žiadosť FS Belanka Valaská Belá v zastúpení Annou Beňadikovou, Valaská
Belá 487 – členkou súboru o poskytnutie priestorov v budove OcÚ.
Uznesenie č. 179/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
poskytnutie obecného priestoru 47 m2 (terajšie kaderníctvo) organizáciám a združeniam
pôsobiacim v našej obci po jeho rekonštrukcii.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 11.: Rôzne.
-

Štatút Obecnej knižnice vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 180/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
Štatút Obecnej knižnice vo Valaskej Belej.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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-

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 181/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

schvaľuje
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Valaskej Belej.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

8

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

1

Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 16. marca 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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