Zápisnica

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2016
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice,
- Viktor Kotian sa dostavil o 16:45h
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Mgr. Denisa Vašková – zapisovateľka
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Neprítomní: Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2030 h.

***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Žiadosť Petry Vlčkovej, bytom Valaská Belá 809 o odkúpenie rodinného domu
súpisné číslo 801.
3. Odpredaj pozemkov Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, rod.
Smolkovej, bytom Valaská Belá 421.
4. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom Valaská
Belá 421 o odpredaj pozemku parc. č. 12716/2.
5. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.

***

Otvorenie zasadnutia – 17. 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: Mgr. Andrej Mateáš
a Milan Čičmanec
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení:
Marián Híreš a Ladislav Hronský
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Mgr. Denisu Vaškovú.
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 – pán
starosta oznámil, že bola odložená žiadosť Coop Jednoty do 21. 04. 2016. Bol urobený
prieskum, ktorého sa zúčastnilo zúčastnilo 344 obyvateľov, pričom za odpredaj pozemnku
a rozšírenie predajne potravín bolo len 82 dopytovaných.
Starosta obce Ing. Cúcik dal slovo Ing. Paulíkovi z Coop Jednoty, aby sa vyjadril. Informoval
prítomných, že obrat predajne Coop Jednota v našej obci je veľmi nízky, iba 790,-- € na m2, čo
má značný dopad na kvalitu a spokojnosť zákazníkov, stiesnenosť priestorov. Priešiel na
obecné zastupiteľstvo aj s p. Budovičom, aby si vypočuli verdikt pre výstavbu stavby v roku
2017, nakoľko je táto stavba náročná na čas a tiež aj na financie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 Marian Híreš – prijaté uznesenie č. 183/2016
Uznesením č. 183/2016 – obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Coop Jenoty spotrebné
družstvo Prievidza o odpredaj parcely č 665/1 za účelom rozšírenia supermarket Coop
Jednota.
Predseda Coop Jednoty Ing. Stanislav Paulík položil otázku poslancom obecného
zastupiteľstva, že ak by nebol zámer zabratia celého pozemku, či by bolo možné ďalej
diskutovať o odpredaji parcely. Týmto navrhol a predostrel ďalšiu alternatívu, že by nemuselo
ísť o celý pozemok a teda, či by bolo možné o tom dikutovať na ďalšom zastupiteľstve.
Poslanec Peter Dušička sa vyjadril, že on nie je ani za jeden meter odpredaja pozemku. a
navrhol, aby sa vyjadrili aj ostatní poslanci. Poslanec Andrej Mateáš sa spýtal na druhú
alternatívu, na čo dostal odpoveď, že by to bola polovica pozemku. Poslanec Marián Híreš
povedal, že nikto nesmie zakázať Coop Jednote podať si ďalšiu žiadosť. Starosta Ing. Miloš
Cúcik, odporučil podanie novej žiadosti s alternatívou o odpredaj polovice pozemoku. Pán
Budovič sa vyjaril, že sú obraty predajne vo Valaskej Belej veľmi nízke na m 2 a z toho
vychádzala aj ich žiadosť. Je možnosť využiť aj poschodie, ale nechceli, aby to bolo prvá
alternatíva.
O 16:45 sa dostavil poslanec Viktor Kotian.
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Pán Budovič hovoril o zvýšených nákladoch, ktoré budu musieť na takúto stavbu vynaložiť a
s akými úpravami stavby to bude súvisieť. Poďakovali sa, že dostali priestor na vyjadrenie a
povedali, že pripravia ďalšiu alternatívu. Zároveň požadajú stavisko od pána starostu, či má
význam podať ďalšiu žiadosť.
Uznesením č. 182/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu plnenia uznesení
a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania,
ak neboli zadpovedané písomne, predloženú starostovi obce.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 182/2016
2. Žiadosť Petry Vlčkovej, bytom Valaská Belá 809 o odkúpenie rodinného domu
súpisné číslo 801 - starosta obce predložil návrh žiadosti. Rodičom Petry Vlčkovej nebola
schválená žiadosť o hypotéku v banke, ale ich dcére áno. Toto je dôvodom žiadosti
o odkúpenie rodinného domu 801. Znalecký posudok dá vypracovať kupujúci na vlastné
náklady.
Uznesením č. 184/2016 obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 109/2016 zo dňa 23.07.2015.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 184/2016
Uznesením č. 185/2016 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať majetok obce
Valaská Belá Petre Vlčkovej, bytom Valaská Belá 809, a to rodinný dom sup. č. 801 spolu
s pozemkami pod patriacimi k rod. domu parc. č. 6606 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 145 m2, parc. č. 6607 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2 a parc. č. 6608
– zastavané plocy a nádvoria o výmere 75 m2 k. ú. Vlaská Belá v zmysle Zákona o majetku
obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a) ods. 1 písm. c) s tým, že znalecký posudok si
dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 185/2016
3. Odpredaj pozemkov Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, rod. Smolkovej,
bytom Valaská Belá 421. – bol schválený zámer odpredať pozemky.
Poslanec Viktor Kotian sa spýtal Anny Kuricovej, či je táto stavba v ochrannom pásme
čističky. Ona informovala, že má všetky „vyjadrovačky“ a že pokiaľ si pán Juraj Slíž odkúpi iba
malé parcely, tak obec bude sama sebe susedom a jeho sa výstavba čističky nedotkne.
Odporučila zastupiteľstvu pozrieť si geometrický plán. Poslanec Peter Dušička bol za
schválenie odpredaja a poslanec Marián Híreš poznamenal, že aby si bol žiadateľ vedomý, že
ohrozenie čističkou do budúcna.
Starosta obce Ing. Cúcik uviedol nutnosť nanovo schálenia celého zámeru, pretože v
predošlom bola úplne iná žiadosť, čo sa týka parciel. Posanec Marián Híreš uviedol, že ak by
bol Juraj Slíž legalizoval všetko pred výstavbou, tak by dnes nebolo nutné riešiť tento
problem.
V žiadosti o odpredaj je uvedená aj parcela č. 12716/3, na ktorej je urbárska cesta, ktorú nie je
možné odpredať. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo žiadost neprijalo a je potrebné podať
novú žiadosť. Poslanec Marián Híreš odporučil do budúcnocti starostovi obce, aby na jeho
podnet kopetentný zamestnanec obecného úradu prezistil správnosť všetkých údajov
uvedených v takýchto žiadostiach a následne informoval obecné zastupiteľstvo, aby ono
nemuselo zbytočne o tom diskutovať.
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Uznesením č. 186/2016 obecné zastupiteľstvo zrušilo Uznesenie č. 137/2015 zo dňa 15.
12. 2015, pretože toto bolo prijaté skôr ako bol predložený geometrický plán.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 186/2016
4. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom Valaská

Belá 421 o odpredaj pozemku parc. č. 12716/2
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržali sa hl. 7 – návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný
počet hlasov na prijatie.
5. Návrh zmeny ropočtu obce Valaská Belá – starosta obce Ing. Miloš Cúcik predniesol
zmenu rozpočtu na rekonštrukciu šatní.
Kontrolór Ing. Jozef Krett doplnil informáciu, že zmena rozpočtu sa netýka iba rekonštrukcie
šatní TJ Štart Krištáľ Valaská Belá, ale aj ostatných striech budov obce.
Uznesením č. 187/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením číslo 9 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.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 1 – Marián Híreš, – prijaté uznesenie č. 187/2016
6. Názory pripomienky – na zasadnutí bolo prítomných niekoľko občanov obce.
Pani Eva Púryová sa informovala na nasledovné: na kompostéry pre domácnosti, kauzu
internet a tiež poznamenala, že viaceré veci, ktoré sa prejednávali na zastupiteľstvách, boli iba
povedané, ale že nie je nič realizované. Starosta obce Ing. Miloš Cúcik sa vyjadril ku
kompostérom, že podaná žiadosť obce neuspela. K otázke internet – prítomní diskutovali
o cene, aká bola uvedená v zmluve. Poslanec Marián Híreš poznamenal, že nový subjekt by
mal uzavrieť novú zmluvu s obcou.
Ing. Vladimír Mazán sa spýtal, či už nový nájomca poskytujúci internet v obci platí sumu za
prenájom, keďže obec si voči nim plní svoje povinnosti. Starosta obce Ing. Miloš Cúcik
uviedol, že nájomca obci platí. Poslanec Marián Híreš ale poznamenal, že 1,-- € za prenájom
budovy obecného úradu je smiešne nízka cena.
Poslanec Peter Dušička vyjadril svoj názor k tretej otázke pani Evy Púryovej a podľa neho je
to iba subjektívny pani Púryovej a tích občanov, ktorí nechcú vidieť tú skutočnosť, že mnohé
veci obec robí a realizuje. Pani Eva Púryová sa vyjadrila, že by sa malo všetko robiť na 100%.
Ing. Vladír Mazán sa vyjadril k rekonštrukcii strechy na základnej škole a informoval, že nové
bleskozvody boli v zmluve zazmluvnené. Preto firma, ktorá strechu základnej školy rozoberala
(pred jej rozobratím boli bleskozvody funkčné), mala po ukončení strechy bleskozvody dodať.
Ing. Vladimír Mazán povedal, že zvody nie sú splnené. Tiež uviedol, že nie je doložená ani
tonáž. Podľa Ing. Vladimíra Mazána originál rozpočet nebol konkrétne špecifikovaný a spýtal
sa starostu obce, či už má nový konkrétny. Poslanec Marián Híreš upresnil, že pán Ing. Mazán
sa pýtal na ukončovaciu správu o ukončení stavby a odobrenie od stavebného dozoru, aby
bola obec krytá. Ing. Vladimír Mazán poznamenal, že dielo je zaplatené, ale nie je dokončené,
pričom faktúry nespĺňajú svoje náležitosti. Zároveň sa spýtal Ing. Jozefa Kretta ako sa bude
táto situácia riešiť. Ing. Vladimír Mazán tiež poznamenal, že obci vznikla škoda, pretože
neboli namontované bleskozvody. Navrhol vyzvať zhotoviteľa diela, aby toto dokončil. Tiež
uviedol, že ďalšia škoda vznikla nenamontovaním termostatických hlavíc na radiátoroch
v základnej škole. Preto navrhol, aby boli tieto namontované.
Ing. Vladím Mazán sa spýtal aj na cestu pri pánovi Júliusovi Podskočovi a na verejné
osvetlenie. Starosta obce informoval, že prebieha nové verejné obstarávanie. Ďalšie otázky
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boli k odprataniu konárov pri vypiľovaní stromov pod kostolom a k presťahovaniu MŠ.
Presťahovanie MŠ navrhol na zahrnutie do uznesení. Poslanec Marián Híreš sa vyjadril k MŠ
a navrhol starostovi obce, aby pozval riaditeľku ZŠ s MŠ na nabližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Ďalšia otázka Ing. Vladíra Mazána bola k budúcemu zákonu o separovaných odpadoch
a spýtal sa na pripravenosť obce. Ďalej pán Ing. Mazán upozornil na vzniknuté škody na
šatniach kabín TJ Štart Krištáľ spôsobených neoprávneným zásahom do izolácie.
Mária Iskrová sa informoval na oplotenie MŠ a tým na zabránenie vzniknutiu divej zveri na
pozemok. Tiež sa informovala na cestu vedúcu na cintorín a na riešenie vzniknutých
nerovností na tejto ceste. Poslanec Viktor Kotian navrhol starostovi obce zamerania tejto
cesty.
Pani Eva Púryová navrhla umiestnenie kamery na cintorín kvôli kontajnerom, do ktorých
ľudia vyvážajú svoj odpad. Poslanec Marián Híreš bol za umiestenie fotopasce na cintoríne
a zároveň navrhol udeľovanie pokút vo výške 150,--€.
Ing. Jozef Krett sa vyjadril k MŠ a uviedol, že už sa dávno uvažovalo o zlúčení MŠ do objektu
ZŠ. Povedal aj to, že sa nedá povedať, že sa v obci nerobí na margo pani Evy Púryovej.
Vyjadril sa aj k novému podaniu žiadosti Coop Jednoty, že ak sú poslanci obecného
zastupiteľstva rozhodnutí, že nepredajú ani jeden meter pozemku, je potom zbytičné presúvať
to ďalšieho zastupiteľstva. Poslanci sa dohodli, že s odporedaním pozemku nesúhlasia
a navrhujú zaslať Coop Jednote toto stanovisko.
7.

Rôzne:

8.



Diskusia:
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
Poslanec Marián Híreš sa sptýtal, ako sa riešia čierne stavby v obci. Ďalej preložil
starostovi obce Ing. Milošovi Cúcikovi písomnú požiadavku na písomné predloženie
evidencie osôb, s ktorými bola alebo je uzatvorená dohoda o vykonaní práce a dohoda
o pracovnej činnosti. Ďalej si chce pozrieť preberací protokol MKS.
 Poslanec Marián Híreš informoval poslancov a prítomných hostí o úhrade faktúr, ktoré
podľa neho nemali byť vôbec uhradené, ale napriek tomu uhradené boli. Upozornil na:
prekročenie schválenej právomoci starostu obce, neopodstatné objednávky a následné
úhrady za projekty, ktoré ani neboli schválené OZ, pričom sa ani teraz neuvažuje, či sa
bude v budúcnosti niečo z týchto projektov realizovať. Ide o tieto faktúry: zateplenie
objektu MŠ – 700 €; zateplenie objektu OcÚ – 850 €; zateplenie objektu ZŠ – 2450 €;
zateplenie objektu Zdravotného strediska – 700 €; rekonštrukcia elektoinšt. ZŠ 2300 €; zateplenie objektu školskej družiny – 1850 €. Čiže cena za projektové práce spolu –
8.850 €! Tieto faktúry boli uhradené jednej osobe, a tou je pán Ing. Ivan Leitman,
Citorínska 32/42, 97205 Sebedražie. Vyvstáva tu otázka, či je všetko v súlade so zákonom
138/91 o majetku obcí, zákonom 369/90 zákon o obecnom zriadení a keďže aj finančné
zdroje tvoria súčasť majetku obce, či to nesúvisí aj s porušovaním povinností pri správe
cudzieho majetku. Ďalej poznamenal na faktúru na vývoz tuhého komunálneho odpadu
a chcel, aby boli slová vo faktúrach uvádzané presne, lebo inak sú zavádzajúce. Spýtal sa, či
sa ide zateplovať OcÚ – odpoveď bola nie. Potom poukázal na faktúry, kde bol
prekročený limit a porušovanie právomoci starostu zohodovať. Povedal, že za
vypracovanie projektov na zateplovania boli zaplatené faktúry p. Lajtmanovi, a pritom obec
ani projekty realizovať nebude. Tiež poznamenal, že faktúry sa neskoro zverejňujú na
webovej stránke obce. Požiadal starostu, aby vysvetlil prekročenie právomocí. Ing. Jozef
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9.

Krett sa vyjadril, že starosta, ak to bolo narozpočtované aj vrátane projektu, tak to mohol
starosta schváliť. Zároveň povedal, že sa tie projekty nemali dať vypracovať, pretože sa
tým zbytočne vyhodili nemalé peniaze z rozpočtu.
Diskutovali aj o vývoze komunálneho odpadu a o kontajneroch na cintoríne a o odpade,
ktorý je v nich, k celkovej váhe za kontajner a o faktúrach, ktoré obec za ne platí.
Ďalej navrhli porovnanie vlastných vývozov oproti aktuálnym vývozom tuhého
komunálneho odpadu, ktoré vykonáva podnikateľ p. Fojtík. A následne vyhodnotiť, či má
obec opravovať, kupovať kukavoz alebo nie, alebo či táto činnosť bude ponechaná p.
Fojtíkovi.
Poslanec Marián Híreš sa na podnet Mikuláša Plekanca spýtal na začiatok a koniec
pracovnej doby mužov zamestnaných na OcÚ a prečo ju niektorí nedržiavajú.
Poslanec Ing. Peter Dušička poukázal na potrebu ohradenia cintorína, aby zver
nevstupovala na územie cintorína. Poukázal na potrebu umiestniť smetné nádoby na
zástavky v časti obce Pstierky a navrhol, aby bol z kontajnerov odstránený odpady z dreva
a tým by sa znížila váha kontajnerov. Spýtal sa Ing. Jozefa Kretta na čo môže byť použitý
rezervný fond obce.
Starosta obce Ing. Miloš Cúcik informoval poslancov o rokovaní na porade s ostatnými
starostami obcí vo veci zberného dvoru v časti Klin. Poslaneca Mariána Híreša zaujímalo
financovanie, pričom povedal, že ak by to malo byť na obyvavateľa, je to podľa jeho
názoru nevýhodné. Ing. Vladimír Mazán sa vyjadril, že nie je potrebné zakladať s.r.o.,
pokial by sa našla firma, ktorá by reaizovala odvoz bezlatne.
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 21. apríla 2016
Zapísala: Mgr. Denisa Vašková

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Mateáš

a
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Viktor Kotian

UZNESENIA

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 21. apríla 2016
(182/2016 – 187/2016)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 17. 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 Petry Vlčkovej, bytom Valaská Belá 809 o odkúpenie rodinného domu
súpisné číslo 801.
3. Odpredaj pozemkov Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, rod.
Smolkovej, bytom Valaská Belá 421.
4. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom
Valaská Belá 421 o odpredaj pozemku parc. č. 12716/2.
5. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.
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k bodu č. 1.: Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na
dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Uznesenie č. 182/2016
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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 183/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
zamieta
žiadosť COOP Jendnota Prievidza, SD o odpredaj parcely č. 665/1 za účelom rozšírenia
supermarketu COOP Jednota.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

Ladislav Hronský, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Emília Kňažeková, Ing.
Peter Dušička,

1
3

Marián Híreš
Jarmila Kopčanová, Viktor Kotian, Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Žiadosť Petry Vlčkovej, bytom Valaská Belá 809 o odkúpenie rodinného
domu súpisné číslo 801.
Uznesenie č. 184/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 109/2015 zo dňa 23. 07. 215
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 185/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Petre Vlčkovej, bytom Valaská Belá 809, a to
rodinný dom sup. č. 801 spolu s pozemkami pod patriace k rod. domu parc. č. 6606 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2, parc. č. 6607 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 230 m2 a parc. č. 6608 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 k. ú. Valaská
Belá v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c)
s tým, že znalecký posudok si dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3: Odpredaj pozemkov Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, rod.
Smolkovej, bytom Valaská Belá 421.
Uznesenie č. 186/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie č. 137/2015 zo dňa 15. 12. 2015
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Odpredaj pozemkov Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, rod.
Smolkovej, bytom Valaská Belá 421.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7
2

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

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Návrh zmeny ropočtu obce Valaská Belá

Uznesenie č. 187/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 9 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:
10

Príjmy 2016
Program,
Kód
podpro- zdroja
gram
41
72a
46

Rozpočtová
položka

xxx
xxx
xxx

223 004
311
454 001

Popis upravenej položky

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Za predaj prebytoč.hnuteľ.majetku
Dar od firmy Maxit Network
RF-oprava strechy šatní TJ (hav.stav)

100
0
18 000

100
1 000
5 230

200
1 000
23 230

Rozpočtové zmeny spolu:

18 100

6 330

24 430

Výdavky 2016
Program,
Kód
Rozpočtová
Oddiel
položka
podpro- zdroja
gram
2.3.5

46

08.1.0

635 006

Popis upravenej položky

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

TJ-oprava strechy šatní (hav.stav-RF)

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

5 230

5 230,00
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:

0

1 119 390,00

5 230
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

5 230,00
Rozpočet
po zmene
v€

1 100,00 1 120 490,00

2 400,00

0,00

2 400,00

78 000,00

5 230,00

83 230,00

1 199 790,00

6 330,00 1 206 120,00

1 118 283,00

5 230,00 1 123 513,00

80 400,00

0,00

80 400,00

0,00

0,00

0,00

1 198 683,00
1 107,00

5 230,00 1 203 913,00
1 100,00

6

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

1
2

Marian Híreš,
Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský

Vo Valaskej Belej dňa 21. apríla 2016

2 207,00

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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