Zápisnica

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 26. mája 2016
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní: Ing. Ľubomír Štolovský a Jarmila Kopčanová
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 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, A. Hlinku I. 437, Prievidza o odkúpenie
obecného pozemku.
3. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom Valaská
Belá 421 o odpredaj pozemkov.
4. Žiadosť Tomáša Michaloviča, bytom Valaská Belá 284 o odkúpenie pozemku.
5. Žiadosť Jána Nemčeka, bytom Valaská Belá 53 o odkúpenie pozemku.
6. Žiadosť DHZ Valaská Belá 476 o vydanie povolenia zobrazenia erbu obce.
7. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá na
programovacie obdobie 2016 – 2025
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 18. 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 7 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí:. Marian Híreš a Ladislav
Hronský.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Milan Čičmanec a Emília Kňažeková.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 7, 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.
0
–
prijaté
uznesenie
č. 188/2016
Uznesením č. 174/2016 – obecné zastupiteľstvo odporučila starostovi pripraviť cenovú
ponuku na opravu hasičskej zbrojnice. Starosta obce oboznámil prítomných že uvedené práce
na oprave hasičskej zbrojnice dal naceniť podľa požiadaviek p. Plekanca. Úloha trvá.
Kontajnery na sep. zber – malo by prísť z Recyklačného fondu 32 kontajnerov. Čo sa týka
kompostérov, od 1. 7. 2016 budú nové výzvy, do ktorých sa zapojí aj naša obec.
Ohrada cintorína – do budúcna sa ohradí cintorín a kontajnery sa presunú pri dom smútku.
Ďalej starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že dal naceniť všetky strechy na
obecných budovách, ešte treba dať doceniť bleskozvody. Je potrebné stanoviť komisie pre
verejné obstarávanie.
Analýza vývozu odpadu ešte nie je vypracovaná, bude predložená na najbližšom zasadnutí
OZ.
2. Žiadosť COOP Jednota Prievidza SD, A. Hlinku I. 437, Prievidza o odkúpenie
obecného pozemku – starosta obce prečítal žiadosť, na základe ktorej COOP Jednota
Prievidza žiada 282 m2 obecného pozemku. Poslanci hlasovali za odpredaj obecného pozemku
o výmere 282 m2.
Hlasovanie: za 0, proti 7 , zdržal sa hl. 0 – nebolo prijaté uznesenie.
3. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom Valaská
Belá 421 o odpredaj pozemkov – starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou
o odpredaj pozemkov. Starosta obce navrhol pozemky odpredať za cenu 3,30/m2. Poslanci
hlasovali o cene pozemku.
Hlasovanie: za 5, zdržali sa 2 (Marian Híreš, Viktor Kotian), proti 0 – cena pozemku bola
schválená.
Poslanci ďalej hlasovali o zámere odpredať obecný pozemok za horeuvedenú cenu.
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Hlasovanie: za 5, zdržali sa 2 (Marian Híreš, Viktor Kotian), proti 0 – prijaté uzn. 189/2016.
4. Žiadosť Tomáša Michaloviča, bytom Valaská Belá 284 o odkúpenie obecného
pozemku – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci schválili zámer odpredať obecný
pozemok parcela CKN č. 695/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 69 m2
za cenu 4 €/m2.
Hlasovanie: za 7, zdržali sa 0 proti 0 – prijaté uznesenie č. 190/2016.
5. Žiadosť Jána Nemčeka, bytom Valaská Belá 53 o odkúpenie pozemku – žiadosť
prečítal starosta obce. Poslanci schválili zámer odpredať obecný pozemkok parcela
CKN č. 18651/5 – zastavané plochy a nádvorie za cenu 4 €/m2.
Hlasovanie: za 6, proti 0 , zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 191/2016.
6. Žiadosť DHZ Valaská Belá 476 o vydanie povolenia zobrazenia erbu obce –
žiadosť prečítal starosta obce, predložil poslancom návrh loga, ktoré bude používané výlučne
pre potreby hasičského zboru. Poslanci používanie erbu obce Valaská Belá v navrhnutom logu
DHZ jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 192/2016.
7. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá – bol
zaslaný všetkým poslancom s pozvánkou na minulé zasadnutie OZ. Poslanci navrhli
schválenie PHSR odložiť do budúceho zasadnuta OZ po zapracovaní pripomienok.
Hlasovanie: za 7, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 193/2016.
Poslanec Ing. Peter Dušička odišiel o 17,40 h. zo zasadnutia OZ.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí obyvatelia. Pani Pavlína Kodajová sa informovala o kanalizácii obce,
starosta obce informoval aj ostatných prítomných, že sa vybavuje územné rozhodnutie. Pani
Dančová sa informovala o zasmestnancoch na menších obecných službách, kto ich kontroluje.
Oboznámil starosta obce, že na starosti ich má on a kontroluje ich aj koordinátor Úradu práce
Nováky. Ďalej pani Dančová uviedla, že sa rozmáhajú farmári, ktorí podľa nej nedodržiavajú
podmienky ako napr. hygienu a podobne. Ing. Vladimír Mazán sa informoval o prevedených
prácach na budove šatní TJ Štart Krištáľ Valaská Belá. Chýbajú tam podľa neho klampiarske
práce. Kto preberal tieto práce, neprebral to poriadne. Uviedol, že všetky práce, ktoré sa
prevedú na opravách obecných budov nie sú v poriadku odvedené. Ďalej sa informoval
o územnom pláne obce – starosta obce uviedol, že budúci týždeň bude rokovať
s dodávateľom územného plánu. Ďalej sa informoval o opravách na budove hasičskej
zbrojnice, v akom štádiu je príprava a taktiež chcel vedieť ako sa prejaví na občana triedenie
opadu. Navrhol zmeniť spôsob vývozu odpadu a spoplatnenia. Ďalej sa informoval
o bleskozvodoch na budove základnej školy, ktoré neboli zrealizované a boli zaplatené.
9.

Rôzne:

- Starosta obce informoval o jednaní ohľadom zberného dvora, informoval o ponuke
dodať obci kontajnery, uviedol, že všetko je dotované zo štátneho rozpočtu a z dotácií.
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Starosta obce uviedol, že pod budovou, v ktorej býva p. Vlčková nie je usporiadaný pozemok.
Čo sa týka verejných obstarávaní, bolo by dobre vytvoriť komisiu na verejné obstarávanie,
ktorá bude rozhodovať o výbere dodávateľa jednotlivých prác.
-

Starosta obce informoval, že OZ eRko plánuje prenájom na základnej škole.

- Poslanec Marian Híreš sa informoval o predložení podmienok vývozu TKO, požiadal pre
porovnanie predložiť náklady na vývoz TKO po mesiacoch za obdobie od 1/2015 – 12/2015
za OÚ a obdobie 1. 1. 2016 – 30. 4. 2016 za pána Fojtíka. Poslanci návrh poslanca Híreša
schválili a prijali uznesenie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Ing. Peter Dušička) – prijaté uznesenie
č. 194/2016
-

Poslanec Marian Híreš sa informoval o zmluve Maxit Network ohľadom internetu.

Poslanec Ing. Peter Dušička sa vrátil na zasadnutie o 19,30 h.
Poslanec Marian Híreš sa ďalej informoval, kedy poslanci podľa starostu vraj zamietli
kamerový systém v obci, o ktorom zatiaľ ani nehlasovali.
Poslanec Viktor Kotian sa informoval o pozemku pána Jozefa Nevidzana, či mu bola zaslaná
výzva na odpratanie neporiadku a vrakov.
Pán Ing. Vladimír Mazán sa spýtal, že či by nemohla zamestnankyňa, ktorá má na starosti
drobné stavby a iné stavby zasielať výzvy občanom, ktorí budujú čierne stavby, alebo drobné
stavby, aby si tieto legalizovali.

10. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
11. 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 30. mája 2016
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a
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Emília Kňažeková

UZNESENIA

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 26. mája 2016
(188/2016 – 194/2016)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 18. 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, A. Hlinku I. 437, Prievidza o odkúpenie
obecného pozemku.
3. Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom
Valaská Belá 421 o odpredaj pozemkov.
4. Žiadosť Tomáša Michaloviča, bytom Valaská Belá 284 o odkúpenie pozemku.
5. Žiadosť Jána Nemčeka, bytom Valaská Belá 53 o odkúpenie pozemku.
6. Žiadosť DHZ Valaská Belá 476 o vydanie povolenia zobrazenia erbu obce.
7. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá na
programovacie obdobie 2016 – 2025.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. 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. 188/2016
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

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová,

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Žiadosť COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437, Prievidza
o odkúpenie obecného pozemku.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová,

k bodu č. 3: Žiadosť Juraja Slíža a manželky Stanislavy Slížovej, rod. Smolkovej, bytom
Valaská Belá 421 o odpredaj pozemkov.
Uznesenie č. 189/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
na návrh starostu obce zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jurajovi Slížovi a manželke
Stanislave Slížovej, bytom Valaská Belá 421, a to parc. CKN č. 12716/2 – Trvalé trávne porasty
o výmere 380 m2, parcelu CKN č. 12716/4 – Trvalé trávne porasty o výmere 607 m2, parcelu
CKN č. 12716/5 – Trvale trávne porasty o výmere 10 m2, parcelu CKN č. 12717/2 - Trvale
trávne porasty o výmere 796 m2 a parcelu CKN č. 12721- Trvale trávne porasty o výmere 488
m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 143/2015 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo
138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c, za cenu 3,30 €/m2.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5

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

2
2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Žiadosť Tomáša Michaloviča, bytom Valaská Belá 284 o odkúpenie
pozemku.
Uznesenie č. 190/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Tomášovi Michalovičovi, bytom Valaská Belá
284, a to parc. CKN č. 695/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, k. ú. Valaská
Belá podľa GP číslo 115/2016 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, za cenu 4 €/m2, kde
dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že daná parcela tvorí súčasť pozemkov k rodinému
domu č. 284.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová,

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Žiadosť Jána Nemčeka, bytom Valaská Belá 53 o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 191/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jánovi Nemčekovi, bytom Valaská Belá 53, a to
parc. CKN č. 18651/5 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, k. ú. Valaská Belá
podľa GP číslo 79/2016 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, za cenu 4 €/m2, kde
dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že daná parcela tvorí súčasť pozemkov
k rodinnému
domu č. 53.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová,

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Žiadosť DHZ Valaská Belá 476 o vydanie povolenia zobrazenia erbu
obce.
Uznesenie č. 192/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
používanie erbu obce Valaská Belá v logu Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová,

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 7: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá
na programovacie obdobie 2016 – 2025.
Uznesenie č. 193/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá na
programovacie obdobie 2016 – 2025 do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva po
zapracovaní pripomienok.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

7

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

2

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová,

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8: Rôzne
Uznesenie č. 194/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce dať pripraviť podklady k vývozu odpadu TKO a separovaný zber sumarizačný výkaz všetkých nákladov po mesiacoch za obdobie od 1/2015 – 12/2015 za OÚ
a obdobie 1. 1. 2016 – 30. 4. 2016 za pána Fojtíka.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

6

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

3

Ing. Ľubomír Štolovský, Jarmila Kopčanová, Ing. Peter Dušička

Vo Valaskej Belej dňa 31. mája 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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