Zápisnica

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
4 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
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. Schválenie odpredaja majetku obce Valaská Belá Antonovi Jurenkovi a manželke
Vlaste Jurenkovej, rod. Bonanovej, bytom Valaská Belá 596, a to parc. CKN č. 213/1 –
záhrada o výmere 162 m2, k. ú. Valaská Belá.
3. Schválenie odpredaja majetku obce Valaská Belá Pavlovi Toporovi a manželke Eve
Toporovej, rod. Spišákovej, bytom Valaská Belá 595, a to parc. CKN č. 213/21 –
záhrada o výmere 218 m2, k. ú. Valaská Belá.
4. Schválenie odpredaja majetku obce Valaská Belá Jánovi Polákovi a manželke Emílii
Polákovej, rod. Pejkovej, bytom Valaská Belá 594, a to parc. CKN č. 213/22 – záhrada
o výmere 212 m2, k. ú. Valaská Belá.
5. Schválenie odpredaja majetku obce Valaská Belá Jozefovi Súderovi, bytom Centrum
II 89/43, Dubnica nad Váhom, a to parc. CKN č. 18651/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 23 m2, k. ú. Valaská Belá.
6. Schválenie odpredaja majetku 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 – trvalé trávne porasty o výmere 10 m2, parcelu
CKN č. 12717/2 - trvalé trávne porasty o výmere 796 m2 a parcelu
CKN č. 12721 - trvalé trávne porasty o výmere 488 m2, k. ú. Valaská Belá.

7. Schválenie odpredaja majetku 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.
8. Schválenie odpredaja majetku 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.
9. Žiadosť Jána Topáka, Valaská Belá 171 a manž. Nikolety Topákovej, Valaská
Belá 616 o odkúpenie pozemku.
10. Žiadosť Emílie Kochanovej, Matušíková 1225, Valaská Belá o odpredaj pozemku
parc. č. 12208/1 v k. ú. Valaská Belá.
11. Žiadosť obyvateľov lazu u Pánisov o nainštalovanie nového verejného osvetlenia.
12. Žiadosť obyvateľov lazu u Pánisov o údržbu príjazdovej cesty do lazu Pánisovci.
13. Nájomná zmluva č. 30/2016 o prenájme poľnohospodárskych pozemkov Čiernej
hore, a.s. Valaská Belá.
14. Žiadosť Petra Dudáša, Valaská Belá, Gápel 17 o rozšírenie verejného osvetlenia.
15. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za prvý polrok 2016.
16. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
17. Rôzne.
18. Diskusia.
19. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 21. 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 5 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Z dôvodu neprítomnosti
4 poslancov boli body 2. až 10. a bod 13. odložené do budúceho rokovania OZ. Poslanci
zároveň požadovali ku každému odpredaju, alebo zámeru odpredať majetok obce, predkladať
dôvodové správy.
Hlasovanie o programe: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol po úprave
jednomyseľne schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí:. Ing. Peter Dušička
a Emília Kňažeková.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Viktora Kotiana a Mariana Híreša.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 5, 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.
K správe o plnení úloh starosta obce uviedol, že úlohy, týkajúce sa odpredajov majetku sa
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presúvajú na ďalšie rokovanie OZ. Taktiež ostatné úlohy ďalej trvajú. Správu o plnení úloh
pripomienkoval poslanec Marian Híreš, uviedol, že správu stavebná komisia predložila už
minulý rok, v ktorej bolo uvedené, aké práce sa majú realizovať na budove domu smútku.
Taktiež sa to týka ostatných obecných budov. K správe o plnení úloh predloženej starostom
obce poslanci neprijali žiadne uznesenie.
Hlasovanie: za 2 (Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková), proti 0, zdržal sa hl. 3 (Marian Híreš,
Viktor Kotian, Ladislav Hronský) – uznesenie nebolo prijaté.
2. Žiadosť obyvateľov lazu u Pánisov o nainštalovanie nového verejného osvetlenia –
žiadosť prečítal starosta obce. Uviedol, že s pánom Antonom Cigáňom boli preveriť túto
žiadosť. Poslanci neschválili nainštalovanie nového verejného osvetlenia. Poslanec Ing Peter
Dušička odporučil starostovi obce, aby na žiadosť poslal odpoveď z akého dôvodu nebola
schválená.
Hlasovanie: za 0, proti 3, zdržal sa hl. 2 Marian Híreš, Viktor Kotian – uznesenie nebolo
prijaté.
3. Žiadosť obyvateľov lazu u Pánisov o údržbu príjazdovej cesty do lazu Pánisovci –
žiadosť prečítal starosta obce. Taktiež túto žiadosť preveril priamo v laze u Pánisov. Podľa
zákona nie je možné investovať do cudzieho majetku, táto cesta je vo vlastníctve SPF
Bratislava. K žiadosti sa vyjadril aj hl. kontrolór, ktorý uviedol, že cesty by mal vysporadúvať
Trenčiansky samosprávny kraj, čo však nerobí. Prečítal konkrétne čo je uvedené v cestnom
zákone. Navrhol vstúpiť do jednania so spoločnosťami, ktoré cesty používajú. Poslanci
nesúhlasili s údržbou príjazdovej cesty, odporučili starostovi obce odpísať obyvateľom lazu
u Pánisov.
Hlasovanie: za 0, proti 5, zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté.
4. Žiadosť Petra Dudáša, Valaská Belá, Gápel 17 o rozšírenie verejného osvetlenia –
žiadosť prečítal starosta obce. Preveril túto žiadosť priamo v časti obce Gápel. Poslanci
nesúhlasili s rozšírením verejného osvetlenia, navrhli starostovi obce odpísať na túto žiadosť.
Hlasovanie: za 0, proti 5 , zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté.
5. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za prvý polrok 2016 – správa o plnení rozpočtu
obce bola zaslaná všetkým poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Ing. Peter
Dušička pripomienkoval položku odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, kde je vysoké
plnenie. Navrhol k tejto problematike zvolať verejné zhromaždenie, urobiť osvetu k separácii
odpadov. Poslanec Marian Híreš pripomienkoval položku 637002 – Obec – verejné
obstarávanie – projekty. Požiadal o podrobný rozpis položiek 637002 a 637005 do budúceho
zasadnutia OZ. Ďalej sa informoval o položke – Kultúrne služby, konkrétne odmeny na
dohodu pre kultúrne služby. Uviedol, že na tejto položke sa prerobilo a nie ušetrilo. Poslanci
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za prvý polrok 2016 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 218/2016.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce
Eva Gondová – požiadala, aby pred zasadnutím OZ jeden poslanec preveril sťažnosti
a zozbieral ich. Uviedla aké problémy má vo svojim okolí so susedmi. Poslanec Ing. Peter
Dušička, ktorý je zároveň aj predsedom komisie ochrany verejného poriadku uviedol, že
všetky sťažnosti pani Gondovej komisia riešila, na jednanie komisie sa pani Gondová
nedostavila. Uviedol, že má dobrých susedov, je potrebné požiadať ich o pomoc. Ak si myslí,
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že obec to nerieši, je potrebné postúpiť svoje sťažnosti orgánom činným v trestnom konaní.
Poslanec Marian Híreš uviedol, že čo sa týka skládky pri komunikácii, zlyháva v tomto obec.
Ing. Vladimír Mazán – sa informoval, či obec neplánuje miestne komunikácie celkovo
vysporadúvať. Mal by ísť podnet zo strany obce smerom k štátnym inštitúciám. Starosta obce
uviedol, že aplikácia, ktorú obec zakúpila, bude za dva mesiace.
Ďalej pán Mazán upozornil, že uznesením č. 169/2016 bolo odporučené 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. Toto do dnešného dňa nie je splnené, atesty nie sú predložené. Riaditeľka školy
uviedla, že reklamácie odstránené neboli. Starosta obce uviedol, že reklamáciu poslal emailom.
Ďalej pán Mazán uviedol, že nie je zverejnený plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Informoval sa, ako sa vyriešila sťažnosť občanov na diviakov, ktoré voľne behajú po obci.
V mesiaci máj malo byť vyhotovené posúdenie ekonomických prenájmov všetkých bytov.
Starosta obce uviedol, že toto bude vyhotovené do konca roka. Ďalej sa Ing. Mazán spýtal
pani riaditeľky, aké stanovisko prijala k reklamácii budovy. Uviedla, že uvedené veci bude
riešiť zriaďovateľ.
Pani Anna Matlová požiadala poslancov o informáciu ako sa dorieši kúrenie v bytoch na
základnej škole. Poslanec Viktor Kotian uviedol, že odporučil pani riaditeľke, aby byty od
kúrenia odpojila. Ing. Mazán uviedol, že problém bytov je v rukách vedenia obce, obec v tejto
veci nekoná a vyrába problémy občanom. Poslanec Marian Híreš uviedol, že prečo sa nájom
platí škole, keď sa riaditeľka školy vzdala správy bytov na základnej škole. Spýtal sa starostu
obce, či existuje nejaký preberací protokol. Ďalej sa spýtal, s kým má nová pani učiteľka
Lazoriková uzavretú zmluvu. Starosta obce uviedol, že zmluvu podpísal s ňou on.
7. Rôzne.
- Starosta obce uviedol, že končí funkčné obdobie rady školy, je potrebné delegovať členov
za zriaďovateľa. Starosta obce navrhol: Ing. Petra Dušičku, Milana Čičmanca, Mgr. Andreja
Mateáša a Viktora Kotiana. Poslanci členov rady školy jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 219/2016.
- Starosta obce predložil žiadosť pani riaditeľky ZŠ s MŠ vo Val. Belej o navýšenie
rozpočtu pre nepedagogických zamestnancov vo výške 3600,- €.
Poslanci schválili požiadavku riaditeľky.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 220/2016.
Pripomienky poslancov:
- Viktor Kotian – zábradlie pod kostolom, fotopasca, eternítové strechy – nebezpečný
odpad sa hromadí po obci, obec bude mať problém s likvidáciou tohto odpadu.
- Marian Híreš – kontajnery na sklo, komunálny odpad – porovnanie nákladov pána Fojtíka
a obce, informoval sa o vývozoch a faktúrach za uplynulé obdobie, kosenie cintorína, oprava
domu smútku, cesta na cintorín, parkovanie autobusov SAD – sťažnosti občanov.
8.


Diskusia:
Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
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9. 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 28. 10. 2016
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Viktor Kotian

a
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Marian Híreš

UZNESENIA

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 22. septembra 2016
(218/2016 – 220/2016)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 21. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým opatreným č. 17/2016.
3. Schválenie výšky nájmu na byty v budove ZŠ.
4. 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.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

2
3
0
4

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

k bodu č. 2: Žiadosť obyvateľov lazu u Pánisov o nainštalovanie nového verejného
osvetlenia.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
5
2
4

Ladislav Hronský, Emília Kňažeková, Ing. Peter Dušička,
Marian Híreš, Viktor Kotian,
Ing. Ľubomír Štolovský, Mgr. Andrej Mateáš, Milan Čičmanec, Jarmila Kopčanová,
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k bodu č. 3: Žiadosť obyvateľov lazu u Pánisov o údržbu príjazdovej cesty do lazu
Pánisovci.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
5
0
4

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

k bodu č. 4: Žiadosť Petra Dudáša, Valaská Belá, Gápel 17 o rozšírenie verejného
osvetlenia.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
5
0
4

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

k bodu č. 5: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za prvý polrok 2016.
Uznesenie č. 218/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za prvý polrok 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
4

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

Vo Valaskej Belej dňa 28. septembra 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Rôzne.
Uznesenie č. 219/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení delegovaných zástupcov
za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej a to: Ing. Petra Dušičku, Milana
Čičmanca, Mgr. Andreja Mateáša a Viktora Kotiana.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
4

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

Vo Valaskej Belej dňa 28. septembra 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 220/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
A) schvaľuje
požiadavku ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie a to
o sumu 3600 €.
B) odporúča
pripraviť rozpočtovú zmenu a VZN do budúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
4

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

Vo Valaskej Belej dňa 28. septembra 2016

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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