Zápisnica

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 30. januára 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Zuzana Novotková – zapisovateľka
Neprítomní:
2 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
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 Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy.
3. Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu.
4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Kinet s.r.o, Diviaky nad Nitricou
203, 972 25.
5. Dodatok č. 1 k zmluve č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena podľa § 151n a § 50a Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu:
Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, č. stavby: 9 000 837.
6. Žiadosť Emílie Kochanovej, bytom Valaská Belá 1225 o odkúpenie
pozemku parcela č. 12 208/1.
7. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 24. 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, ktorý bol jednomyseľne
schválený.
Hlasovanie o programe: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Peter Dušička, Jarmila
Kopčanová.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Milana
Čičmanca a Mgr. Andreja Mateáša.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Zuzanu Novotkovú.
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.
K správe o plnení úloh starosta obce uviedol, že k niektorým úlohám sa vyjadrí v bode Rôzne
a ostatné úlohy budú zodpovedané na budúcom zasadnutí OZ, ktoré by sa malo konať dňa
16. februára 2017.
Marián Híreš sa informoval o čase konania budúceho zasadnutia OZ, nakoľko nebol
schválený plán zasadnutí. Taktiež podotkol, že je potrebné plán zasadnutí orientačne schváliť
a upozornil starostu obce na termíny plnenia úloh, ktoré treba dodržať.
Správu o plnení úloh predloženú starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Jarmila Kopčanová,
Mgr. Andrej Mateáš), proti 0, zdržal sa hl. 2 (Marian Híreš, Ing. Ľubomír Štolovský) – prijaté
uznesenie č. 273/2017.
2.
Žiadosť Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy – žiadosť prečítal starosta obce, informoval prítomných
o splátkach nájmua splatnosti jednotlivých splátok a o nových podmienkach nájmu ohľadom
ceny.
Poslanec Ing. Dušička upozornil, že v minulosti neboli splátky hradené v termínoch, treba
pána Höfera upozorniť na dodržiavanie termínov splatnosti nájmu.
Poslanec Marian Híreš – upozoril na zverejnenie nájomnej zmluvy medzi obcou a pánom
Höferom. Informoval sa, či má pán Höfer uhradené všetky splátky, ktoré má mať k dnešnému
uhradené, pretože podľa informácií, ktoré získal od pracovníčky obce na úseku financií
a správy majetku, nie sú uhradené všetky splátky, ktoré k dnešnému dňu uhradené majú byť.
Taktiež upozornil na to, že nedodržiavanie termínov splátok je záležitosť viacerých rokov.
Ďalej sa informoval na výšku prenájmu a zmenu výšky nájmu.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett navrhol poslancom predĺžiť nájomnú zmluvu do
konca februára s tým, že nájomník bude dodržiavať splátky a do 15. 2. 2017 bude mať
uhradené všetky nedoplatky, inak zmluva nebude na ďalšie obdobie predĺžená.
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Ing. Ľubomír Štolovský nesúhlasil so zmenou výšky nájmu za m2 a žiadal starostu obce
o zaslanie návrhu zmluvy poslancom do 10. 2. 2017.
Poslanci hlasovali za predĺženie nájomnej zmluvy do 28. 2. 2017.
Hlasovanie: za 6 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Jarmila Kopčanová,
Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Ľubomír Štolovský), proti 0 , zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté
uznesenie č. 274/2017.
3.
Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu - žiadosť
prečítal starosta obce a informoval poslancov o podmienkach zmluvy.
Ing. Vladimír Mazan sa informoval, či cena prenájmu pokrýva náklady, ktoré v priestoroch
vznikajú. Poslanec Marian Híreš upozornil, že chýbajú prepočty z ekonomického oddelenia.
Tieto je potrebné predložiť z dôvodu, aby sme vedeli, či nedotujeme subjekty, ktorým sú
prenajímané obecné priestory. Hlavný kontrolór sa informoval, či sa v miestnosti kúri
a podotkol, že je potrebné urobiť prepočet, aby bol prenájom ekonomický.
Poslanci hlasovali za predĺženie nájomnej zmluvy do 31. 7. 2017.
Hlasovanie: za 6 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Jarmila Kopčanová,
Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Ľubomír Štolovský), proti 0 , zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté
uznesenie č. 275/2017.
4.
Zmluva o nájme nebytových priestorov – Kinet s.r.o, Diviaky nad Nitricou 203,
972 25 - žiadosť prečítal starosta obce. Informoval o rokovaní so zástupcami spoločnosti
Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou.
Ing. Vladimír Mazan sa dopytoval prečo je taká nízka cena za zariadenie. Uviedol, že ide
o podporovanie nerovnakého podnikania. Ing. Ľubomír Štolovský navrhol, že kvôli kontrole
je potrebné graficky vyznačiť stĺpy, ktoré bude mať spoločnosť v prenájme. Na podmienky
zmluvy reagoval poslanec Marian Híreš – základná škola má právnu subjektivitu a obec ju
zmluvou zaväzuje používať internet od tejto firmy. Taktiež sa informoval o zdroji vysielania
na budove zdravotného strediska a je potrebné preveriť, či majiteľ zdroja platí nájom obci.
K uvedenému sa vyjadril starosta obce.
Hlasovanie: za 4 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej
Mateáš), proti 1 (Marian Híreš), zdržal sa hl. 2 (Emília Kňažeková, Ing. Ľubomír Štolovský) –
prijaté uznesenie č. 276/2017.
5.
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena podľa § 151n a § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Aglomerácia Valaská Belá –
kanalizácia a ČOV, č. stavby: 9 000 837 – o dodatku k zmluve informoval starosta obce.
Hlasovanie: za 7 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Marian Híreš, Emília Kňažeková,
Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Ľubomír Štolovský), proti 0 , zdržal sa hl. 0 –
prijaté uznesenie č. 277/2017.
6.
Žiadosť Emílie Kochanovej, bytom Valaská Belá 1225 o odkúpenie pozemku
parcela č. 12 208/1 - žiadosť prečítal starosta obce. Ing. Peter Dušička informoval, že sa
jedná o parc. 12 208/1, ale obec vlastní dve susedné parcely. Vyjadril som sa v tom zmysle, že
pani Kochanová môže zdroj vody využívať aj si ho ohradiť, ale nie je za to, aby obec
predmetný pozemok predala.
Hlavný kontrolór obce upozornil poslancov, že v prípade predaja pozemku by musela byť
zriadená ťarcha, pretože cez pozemok ide vodovodné potrubie.
Poslanci hlasovali za odpredaj pozemku.
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Hlasovanie: za 0, proti 2 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička), zdržal sa hl. 5 (Marian Híreš,
Emília Kňažeková, Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Ľubomír Štolovský) –
uznesenie nebolo prijaté.
7.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na
zasadnutí bolo prítomých niekoľko občanov obce.
Pani Eva Púryová – vyjadrila sa k rozmiestneniu kontajnerov na triedený odpad v obci,
pochválila obec, no na druhej strane bola sklamaná, že okolo kontajerov sa hromadí odpad
a tvoria sa skládky. Je potrebné, aby sa odpad vyvážal podľa harmonogramu. K pripomienke
pani Púryovej starosta obce uviedol, že kontajnery sú hlavne pre vlastníkov nehnuteľností,
ktorí v obci nemajú pobyt a pre občanov žijúcich na lazoch. Kontajnery však využívajú aj
občania, ktorým sa odpad vyváža pravidelne od rodinných domov. Harmonogram vývozu
triedených zložiek odpadu vypracováva firma VEPOS s.r.o. Nováky, ale do dnešného dňa
harmonogram obci zaslaný nebol.
K tomu pani Púryová podotkla, že by bolo dobré toto spropagovať medzi občanmi, aby
vedeli, na čo kontajnery slúžia, kto a ako ich má využívať.
K rozmiestneniu kontajnerov na námestí obce sa vyjadril aj Ing. Vladimír Mazán a poslanec
Marian Híreš. Uviedli, že kontajnery sú celý január preplnené a v centre obce je zbytočne veľa
kontajnerov – špatí to obec. Taktiež sa Marian Híreš informoval kto má na starosti odpadové
hospodárstvo a o zmluvach na vývoz komunálneho odpadu a odpadu z veľkoobjemných
kontajnerov, ktoré má obec uzavreté s firmou FoFo – František Fojtík, Valaská Belá.
Pani Eva Púryová sa ďalej dotazovala na poruchu vodovodného potrubia a nedostatok pitnej
vody v obci. Kto má pre občanov zabezpečiť pitnú vodu počas havarijnej situácie a prečo sa
toto už dávno neriešilo, keďže vodu občania nemajú už dlhšie obdobie.
Starosta obce informoval o jednaní so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti. Je potrebné, aby sa občania, ktorí žiadajú pitnú vodu, nahlásili na obecnom úrade
a potom bude zabezpečená cisterna.
Pani Pavlína Kodajová sa pýtala na budovu na námestí obce, ktorú treba zabezpečiť, aby
nedošlo k úrazu.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval na zverejňovanie zmlúv a faktúr – ako často, v akých
časových intervaloch sa majú zverejňovať. Vyjadril sa aj k rekonštrukcii verejného osvetlenia
a k oprave striech na obecných budovách.
K uvedeným dopytom prebehla medzi prítomnými rozprava, v ktorej sa vyjadril starosta obce
a poslanci OZ.
8. Rôzne:
- Prenájom klubovne – starosta obce uviedol, že by bolo vhodné prenajímať klubovňu
okrem miestnych organizácií aj fyzickým osobám a cudzím organizáciám, ak s tým poslanci
súhlasia a stanovia výšku nájmu. Poslanec Marián Híreš uviedol, že to navrhoval už dávnejšie
s tým, že z nájmu sa vynechá zasadačka obecného úradu.
Ing. Vladimír Mazan podotkol, že na prenájom je kultúrny dom a prístavok. V cene prenájmu
za jednu hodinu je potrebné stanoviť také podmienky, aby sa náklady obci vrátili.
Ing. Peter Dušička bol proti prenájmu klubovne iným osobám a organizáciám a spýtal sa, či je
problém s tým, aby sa prenajímala zasadačka obecného úradu.
Marian Híreš ho upozornil na porušovanie zákona o ochrane osobných údajov – sú na
obecnom úrade údaje, ktoré by mali byť zamknuté, za čo je zodpovedný starosta obce.
Taktiež uviedol, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa schvaľovali podmienky prenájmu
klubovne len pre miestne organizácie.
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Ing. Viliam Furka uviedol, že keď sa táto miestnosť bude prenajímať obec bude mať zisk.
Svoj názor k uvedenému vyjadrila pani Eva Púryová a pani Pavlína Kodajová, členky
organizácie ZO SZZP, ktoré súhlasia s tým, že by sa klubovňa prenajímala aj iným, ale musela
by byť osoba z obecného úradu, ktorá by prenajímanie mala na starosti, odomykala miestnosť
a zabezpečila, aby miestnosť bola v poriadku. Pretože organizácie, ktoré v súčasnosti
klubovňu využívajú, ju po sebe upratujú a starajú sa o to, aby bola v poriadku.
K prenajímaniu zasadacej miestnosti sa vyjadril kontrolór obce, ktorý uviedol, že keď sa
v miestnosti nachádzajú štátne a obecné symboly, miestnosť by sa nemala prenajímať, aby
nedošlo k znehodnoteniu a zneužitiu týchto symbolov.
- Prenájom bytov v budove Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej –
starosta obce informoval o stretnutí s nájomníkmi bytov a právnikom, ktoré sa konalo dňa
27. decembra 2016. Obec stanovila určité podmienky, ku ktorým sa mali nájomníci vyjadriť.
Tieto vyjadrenia starosta obce prítomným prečítal a informoval o možnostiach pokračovania
v tejto veci.
K uvedenému prebehla medzi prítomnými rozprava. Nakoniec kontrolór obce doporučil
starostovi a poslancom OZ, aby požiadali právnika o návrh, ako pokračovať ďalej.
- Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce miestnym organizáciám – na predchádzajúcom
zasadnutí OZ hlavný kontrolór obce uviedol, že sa zmenil zákon o poskytovaní dotácií
a upozornil na náležitosti, ktoré žiadosti o dotácie musia obsahovať v zmysle tohto zákona.
Starosta obce informoval, že k uvedenému sa zúčastnil školenia v RVC Nitra, kde žiadal
o vyjadrenie prednášajúcu JUDr. Oxanu Hospodárovú. V súlade so zmenou zákona je
potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom budú špecifikované
všetky podmienky poskytovania dotácií.
K uvedenému sa dopytoval Ing. Ľubomír Štolovský. Uviedol, že obec má vypracované VZN
a či je problém predložiť všetky požadované doklady. Hlavný kontrolór obce opäť informoval
o zmene zákona, vyjadril sa k podmienkam staveneným zákonom a podotkol, že je potrebné
vypracovať nové VZN.
Ing. Peter Dušička informoval o zúčtovaní dotácie, ktorá bola poskytnutá TJ Krištáľ Valaská
Belá v roku 2016 a o vrátení čiastky cca 900 €, ktorá im bola poskytnutá zo SFZ.
Podľa poslanca Mariana Híreša, keďže uvedená čiastka nepatrí obci, účtovníčka obce ich mala
automaticky vrátiť späť.
Poslanci odporučili starostovi obce zabezpečit vrátenie mylnej platby na účet TJ Krištál
Valaská Belá.
Hlasovanie: za 7 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Marian Híreš, Emília Kňažeková,
Jarmila Kopčanová, Mgr. Andrej Mateáš, Ing. Ľubomír Štolovský), proti 0 , zdržal sa hl. 0 –
prijaté uznesenie č. 278/2017.
- Predbežná cenová ponuka na kabíny TJ – informoval starosta obce, je potrebné
vymeniť dvere, bude vypracovaná cenová ponuka.
- Komunálny odpad – starosta obce informoval o tom, že robí prieskum trhu. Ďalej
informoval o nákladoch na zber komunálych odpadov v obci. Podľa jeho prieskumu
najlacnejší je zber odpadov zamestnancami obce. Preto je potrebné zakúpiť kuka-voz.
Informoval o cenovej relácií na nákup vozidla. Po zaslaní cenových ponúk bude starosta obce
informovať poslancov na zasadnutí OZ.
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o podmienkach verejnej súťaže na výber
dodávateľa pri kúpe predmetného vozidla.
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Marian Híreš sa informoval o nebezpečnom odpade, ktorý je umiestnený vo veľkoobjemnom
kontajneri v zbernom mieste, o tom dokedy bude nebezpečný odpad v zbernom mieste, a tiež
kto a kedy zaplatí zneškodnenie tohto odpadu. Starosta obce uviedol, že v súčasnej dobe
prebieha vyšetrovanie ohľadom uloženia nebezpečného odpadu, preto nie je možné odpad
zneškodniť.
Ing. Vladimír Mazán upozornil na to, že nebezpečný odpad nie je zabezpečný – zakrytý.
- Ing. Peter Dušička informoval prítomných o stretnutí s predsedom DHZ Valaská Belá.
Upozornil na to, že DHZ má zamrznutú vodu a v prípade požiaru by nastali problémy.
Starosta obce uviedol, že o uvedenom probléme vie a už boli objednané radiátory
s termostatom.
Ďalej Ing. Peter Dušička informoval ohľadom vyhotovenia brán na cintorín a o umiestnení
veľkoobjemných kontajnerov na cintoríne. Bolo by vhodné umiestniť aj menšie nádoby na
plasty a sklo, pretože aj tu je potrebné odpad triediť. A najmä upozorniť na podmienky zberu
aj občanov vyhlásením v miestnom rozhlase.
Upozornil aj na neporiadok, ktorý sa v obci robí počas konania verejných podujatí –
tanečných zábav a diskoték. Navrhol zakúpiť kamery.
- Jarmila Kopčanová sa vyjadrila k stavu autobusových zastávok v obci, ktoré by bolo
potrebné vymeniť príp. zrekonštruovať.
- Marian Híreš sa informoval o kapacite škôlok, či sa neplánuje kapacita navýšiť. Ďalej sa
informoval o systéme odhŕňania miestnych komunikácií v obci a o dodržiavaní schváleného
plánu zimnej údržby.
9. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
10. 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 03. 02. 2017
Zapísala: Bc. Zuzana Novotková

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a
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Mgr. Andrej Mateáš

UZNESENIA

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 30. januára 2017
(273/2017 – 278/2017)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 24. 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 Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, 018 41 o
predĺženie nájomnej zmluvy.
3. Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu.
4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203,
972 25.
5. Dodatok č. 1 k zmluve č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena podľa § 151n a § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov na investičnú akciu: Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a
ČOV, č. stavby: 9 000 837.
6. Žiadosť Emílie Kochanovej, bytom Valaská Belá 1225 o odkúpenie pozemku
parcela č. 12208/1.
7. Rôzne.
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. 273/2017
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, ake neboli zodpovedané písomne, predloženú
starostom obce.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
2
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. januára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Žiadosť Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 274/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy č. 1571/2007, upravenú doplnkom č. 1/2009, doplnkom
č.
2/2009 a doplnkom č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov vo výmere 131,10 m2 pre Jána
Höfera, bytom Kollárova 1306, 018 41 Dubnica nad Váhom a to do 28. 2. 2017.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. januára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Žiadosť Jozefa Murgaša, bytom Valaská Belá 465 o predĺženie nájmu.
Uznesenie č. 275/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájmu Jozefovi Murgašovi, bytom Valaská Belá 465, a to do 31. 07. 2017 za cenu
20 €/mes.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. januára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Zmluva o nájme nebytových priestorov – Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou 203,
972 25.
Uznesenie č. 276/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Valaská Belá a spoločnosťou Kinet
s.r.o. Diviaky nad Nitricou 203.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
1
Zdržal sa:
2
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. januára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Dodatok č. 1 k zmluve č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena podľa § 151n a § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Aglomerácia Valaská Belá –
kanalizácia a ČOV, č. stavby: 9 000 837.
Uznesenie č. 277/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9000837/2014/02 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena podľa § 151n a § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov na investičnú akciu: Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, č. stavby:
9 000 837 (ďalej len “Zmluva”) medzi Obcou Valaská Belá a Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. januára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8: Rôzne.
Uznesenie č. 278/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zabezpečiť vrátenie mylnej platby z mesiaca december TJ Krištáľ Valaská
Belá.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 31. januára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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