Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 16. februára 2017
------------------------------------------------------------------------------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:
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. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská
Belá.
3. Proces obstarávania a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská Belá“.
4. Žiadosť Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy.
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 25. 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 5, proti 0, zdržal sa 1(Ladislav Hronský – 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 starosta obce určil Ing.
Ľubomíra Štolovského a Emíliu Kňažekovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, – zapisovateľka zápisnice bola schválená.
Dostavil sa na rokovanie Ing. Peter Dušička.
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.
Uznesením č. 233/2016 bolo starostovi obce odporučené zistiť vlastnícke vzťahy susediacich
pozemkov Emílie Kochanovej a uznesením 278/2017 bolo odporučené zabezpečiť vrátenie
mylnej platby TJ Štart Krištál Val. Belá.
Správu o plnení úloh predloženú starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 279/2017.
2. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská
Belá - návrh bol zverejnený na obecnej tabuli a web stránke obce. Návrh pripomiekovali
poslanci Ing. Peter Dušička a Marian Híreš.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 280/2017.
3. Proces obstarávania a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská Belá“ –
materiály k Územnému plánu obce Valaská Belá boli poslancom zaslané spolu s pozvánkou na
rokovanie OZ. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie týkajúce sa procesu
obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Valaská Belá, ktoré poslanci vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 281/2017.
Ďalej návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie, týkajúce návrhu na rozhodnutie
o „námietkach a pripomienkach z vyhodnotenia stanovísk dotknutých orgánov, dotknutých
obcí, dotknutého samosprávneho kraja, dotknutých právnických osôb a verejnosti,
uplatnených počas prerokovania Návrhu zadania územného plánu obce Valaská Belá“
a týkajúce sa zadania ÚPD. Uznesenie jednomyseľne poslanci schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 282/2017.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo, že súhlasí so záväzkom obce, že proces obstarávania
a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská Belá“, potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom Dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a obcou Valaská Belá v zmysle § 4 ods (2) zákona č. 226/2012 Z.z.
o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 283/2017.
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Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo záväzok obce, že proces obstarávania a schvaľovania
„Územného plánu obce Valaská Belá“, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a obcou Valaská Belá v zmysle § 4 ods (2) zákona č. 226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 284/2017.
Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť dokladovú časť žiadosti na
poskytnutie dotácie na spracovanie konceptu a návrhu územného plánu obce Valaská Belá a
podať žiadosť v zmysle zákona č. 226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí v čo najkratšom termíne, najneskôr do 28.02.2017.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 285/2017.
4. Žiadosť Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy – žiadosť prečítal starosta obce, informoval prítomných že
všetky záväzky voči obci má pán Höfer do dnešného dňa uhradené. Starosta obce uviedol, že
pán Höfer žiada o zníženie výšky nájmu na úroveň ostatných nájomníkov. Prenájom
priestorov pripomienkovali niektorí poslanci. Poslanec Marian Híreš uviedol, že je potrebné
preveriť plochu nájmu, lebo nie je jasné, za ktoré priestory platí nájom. Prenájom
pripomienkoval aj člen finančnej komisie Ing. Vladimír Mazán, ktorý navrhol predložiť
náklady na budovu obecného úradu a vychádzať z týchto nákladov, aby sme vedeli, že
nedotujeme podnikateľov, ktorí sú v budove. Ing. Mazán uviedol, že náklady na budovy nie sú
zo strany obce sledované. Robili sa opravy budovy a tieto náklady nie sú vôbec premietnuté v
nájme. Hlavný kontrolór uviedol, že sa dosť operuje s ekonomickým prenájmom, ekonomický
prenájom obec nemusí robiť, závisí aj od miesta, lokality a umiestnenia budovy. Je potrebné
riadne premerať m2 a prekontrolovať, či je to v poriadku. Je na rozhodnutí obecného
zastupiteľstva akú výšku nájmu schváli. Zohľadňuje sa pri schvaľovaní aj druh ponúkanej
služby.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 286/2017.
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
bol prítomný Ing. Vladimír Mazán. Informoval sa o rozkopaných cestách po vodároch, ktorí
opravovali poruchy. Ing. Vladimír Mazán sa ďalej informoval o vozidle kuka voz, či by nebolo
vhodné ho odovzdať do šrotu, alebo ponúknuť na predaj na súčiastky. Poslanci navrhli
urobiť prieskum predaja vozidla. Ing. Vladimír Mazán sa informoval či je potrebné sledovať
náklady.
Ďalej Ing. Mazán reprodukoval požiadavku členov hudobnej skupiny Panters z Valaskej Belej
na výmenu priestorov na skúšky kapely, pokiaľ by bolo možné na zdravotnom stredisku.
Ďalej sa Ing. Mazan informoval ohľadom kanalizácie, dokedy sa bude čakať s opravami
miestnych komunikácií. Ing. Vladimír Mazán predložil porovnanie fakturácie na akcie opravy
striech na obecných budovách, poukázal na rozdielne ceny materiálov.
6. Rôzne:
- Plán zasadnutí OZ – vypracoval poslanec Ing. Ľubomír Štolovský, starosta obce predložil
vypracovaný plán zasadnutí OZ, poslanci plán jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 287/2017.
- Poslanec Marian Híreš podal poslanecký návrh - správu o plnení úloh predkladať
v písomnej forme a zasielať ju spolu s pozvánkou na rokovanie OZ, o tomto poslaneckom
návrhu poslanci hlasovali a návrh jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 288/2017.
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- Výpoveď zo zmluvy – Obec Kanianka – vysvetlil hlavný kontrolór.
- Informácia starostu obce o výzvach na rekonštrukciu telocviční.
- Informácia starostu obce o výzvach na zníženie energetickej náročnosti obecných budov.
- Poslanec Marian Híreš sa informoval o oprave hasičskej zbrojnice, kedy sa začne
s prácami na rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice.
- Ing. Peter Dušička sa informoval v akom štádiu sú byty na základnej škole
- Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom „ Zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu“ – informoval starosta obce.
- Poslanec Marian Híreš zhodnotil tabuľku týkajúcu sa odpadového hospodárstva, ktorú
mu predložil starosta obce, uviedol, že údaje v tabuľke sú zavádzajúce, sústavne nie je
predložená správna kalkulácia nákladov, ktoré poslanci žiadajú od minulého roka.
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 20. 02. 2017
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Štolovský
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a

Emília Kňažeková

UZNESENIA

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 16. februára 2017
(279/2017 – 288/2017)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 25. 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 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská
Belá.
3. Proces obstarávania a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská Belá“.
4. Žiadosť Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy.
5. 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. 279/2017
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:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Valaská Belá.
Uznesenie č. 280/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN obce Valaská Belá o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaská
Belá.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Proces obstarávania a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská
Belá“
Uznesenie č. 281/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
a) Návrh „Zadania na spracovanie Územného plánu obce Valaská Belá“ spracovaný
v súlade so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení
neskorších predpisov a §8 vyhl. č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii, ktorý vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch.
Gabriel Szalay, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č.0044 AA, s
kolektívom spolupracovníkov s obchodným názvom podnikateľského subjektu AGS
ATELIÉR s.r.o. a dopracoval o opodstatnené pripomienky na základe „návrhu na
rozhodnutie o námietkach a pripomienkach“ z vyhodnotenia stanovísk dotknutých
orgánov, dotknutých obcí, dotknutého samosprávneho kraja, dotknutých právnických
osôb a verejnosti uplatnených počas prerokovania „Návrhu zadania územného plánu
obce Valaská Belá“ v januári 2017,
b) „vyhodnotenie stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov, dotknutých obcí,
dotknutého samosprávneho kraja, dotknutých právnických osôb a verejnosti počas
prerokovania Návrhu Zadania Územného plánu obce Valaská Belá“ zo dňa 26.01.2017,
ktoré spracoval Ing. arch. Milan Chmura, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle §2a stavebného zákona, potvrdené starostom
obce Ing. Milošom Cúcikom,
c) „Správu o procese obstarávania Zadania Územného plánu obce Valaská Belá“ zo dňa
26.01.2017 Ing. arch. Milana Chmuru, odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie
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územnoplánovacej dokumentácie v zmysle §2a stavebného zákona, potvrdenej starostom
obce Ing. Milošom Cúcikom,
d) stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a územného plánovania, vydané
dňa 06.02.2017 pod č. OU-TN-OVBP1-2017/002947-011/KŠ o posúdení návrhu
Zadania Územného plánu obce Valaská Belá podľa §-u 20 ods.5 a 6 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov .
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 282/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
a) „návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach“ z vyhodnotenia stanovísk
dotknutých orgánov, dotknutých obcí, dotknutého samosprávneho kraja, dotknutých
právnických osôb a verejnosti uplatnených počas prerokovania „Návrhu zadania
územného plánu obce Valaská Belá“ ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia
b) Zadanie Územného plánu obce Valaská Belá, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 283/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí :
so záväzkom obce, že proces obstarávania a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská
Belá“, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Valaská Belá v zmysle §
4 ods (2) zákona č. 226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 284/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje :
záväzok obce, že proces obstarávania a schvaľovania „Územného plánu obce Valaská
Belá“, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Valaská Belá v zmysle §
4 ods (2) zákona č. 226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 285/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá :
obecnému úradu zabezpečiť dokladovú časť žiadosti na poskytnutie dotácie na spracovanie
konceptu a návrhu územného plánu obce Valaská Belá a podať žiadosť v zmysle zákona
č. 226/2012 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
v čo najkratšom termíne, najneskôr do 28. 02. 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Žiadosť Jána Höfera, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom, 018 41
o predĺženie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 286/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom nebytových prietorov Jánovi Höferovi, Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom,
018 41 za cenu 19,93 €/m2/rok do 31.12.2017 s tým, že sa zistí skutočná výmera úžívanej
plochy a terasy. Cena prenájmu terasy sa stanovuje na 3 €/m2/rok.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Rôzne.
Uznesenie č. 287/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej na rok 2017 v znení ako bol
predložený poslancom OZ Ing. Ľubomírom Štolovským.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 288/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce predkladať plnenia uznesení v písomnej forme a posielať ich spolu
s materiálmi na rokovanie OZ.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. februára 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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