Zápisnica

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
2 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. Investičný zámer výstavby bytového domu vo Valaskej Belej a informácie k výzve
na zníženie energetickej náročnosti budov ( CRONSON – Ing. Juraj Krajčovič PhD. ).
3. Žiadosť Miloša Kodaja a manž. Eleonóry Kodajovej, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia.
4. Žiadosť Miroslava Hunyadyho a manž. Soni Hunyadyovej, Bieloruská 5190/16,
Bratislava – Podunajské Biskupice o odkúpenie pozemku.
5. Žiadosť obyvateľov a chalupárov na lazoch Račkovci, Laginári, Ondrejkovci
a Javorčekovci o vybudovanie prístupovej cesty.
6. Protest prokurátora proti Článku 4 odsek 10 VZN Obce Valaská Belá č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
7. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým opatrením č. 10.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 27. 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 obecným
zastupiteľstvom 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. Ľubomír Štolovský
a Viktor Kotian.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Milana
Čičmanca a Ladislava Hronského.
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 – písomná
správa bola zaslaná poslancom emailom. Správu doplnil starosta obce ústne. Pripomienkoval
ju poslanec Marian Híreš, pripomenul, že je zmena termínu rokovania obecného
zastupiteľstva. Taktiež ju pripomenul poslanec Ladislav Hronský, informoval sa o výkope
hrobov na cintoríne.
Hlasovanie: za 4, proti 1 (Marian Híreš), zdržal sa hl. 2 Štolovský, Hronský – prijaté uznesenie
č. 295/2017.
2. Investičný zámer výstavby bytového domu vo Valaskej Belej a informácie k výzve
na zníženie energetickej náročnosti budov (CRONSON spol. s. r. o. – Ing. Juraj Krajčovič
PhD. ) – informoval starosta obce, udelil slovo pánovi Ing. Jurajovi Krajčovičovi PhD., ktorý
oboznámil prítomných so zámerom zrekonštruovať budovu na námestí, ktorú vlastní pán
Bytčanek, spolu s obcou podať žiadosť o nenávratný fin. príspevok, vystavať bytový dom
a tento previesť na obec, ktorá následne bude byty prenajímať. Uviedol, že staticky je to zatiaľ
vhodné, je to ale potrebné uskutočniť čím skôr, prebehol už predbežný prieskum trhu.
Záujem o byty v obci zo strany obyvateľov je. Pán poslanec Ing. Peter Dušička sa informoval
o postupe prevodu bytov na obec. Celý proces od výstavby až po prevod zabezpečuje firma.
Kompletne vybaví finančné prostriedky z dotácie a úveru. Ing. Peter Dušička uviedol, že sa
obáva, že bytovka sa po prevode na obec nenaplní. Zástupcovia firmy uviedli, že vôbec
nemajú obavy, že sa bytový dom nenaplní. Prebehla dlhšia rozprava medzi zástupcami firmy
a poslancami obecného zastupiteľstva. V prípade informácií zo strany obce je možné
komunikovať so zástupcami firmy aj emailom. Obec dá financie do rozpočtu, ale financie sa
vybavia zo štátneho rozpočtu. Bytovka obec finančne nezaťaží, zaťaží ju len technické
vybavenie. Verejné obstarávanie je povinné predložiť ministerstvu. Poslanci informácie
záverom vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 296/2017.
3. Žiadosť Miloša Kodaja a manž. Eleonóry Kodajovej, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia – bola prejednaná už na minulom zasadnutí OZ. Poslanec Viktor
Kotian upozornil, že je na toto rozšírenie osvetlenia potrebné doložiť revíznu správu.
Starosta obce zaslal poslancom rozpočet investície emailom. Poslanci požadovali vypracovať
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projekt a revíznu správu z dôvodu, že sa jedná o rozšírenie VO. Poslanci realizáciu rozšírenia
VO odložili s tým, že starosta obce preverí podmienky rozšírenia VO do 31. 5. 2017.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 297/2017.
4. Žiadosť Miroslava Hunyadyho a manž. Soni Hunyadyovej, Bieloruská 5190/16,
Bratislava – Podunajské Biskupice o odkúpenie pozemku – starosta obce predložil
dôvodovú správu k odpredaju majetku, ktorá bola poslancom zaslaná emailom. Z dôvodovej
správy vyplynulo, aby obec vstúpila do jednania s Urbárskym spoločenstvom Val. Belá –
pozemkovým spoločenstvom ohľadom prístupovej cesty. Poslanci žiadosť o odpredaj
pozemku odložili do vybavenia práva prechodu s US Val. Belá pozemkovým spoločenstvom.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 298/2017.
5. Žiadosť obyvateľov a chalupárov na lazoch Račkovci, Laginári, Ondrejkovci
a Javorčekovci o vybudovanie prístupovej cesty – žiadosť bola zaslaná všetkým poslancom
emailom spolu s pozvánkou na rokovanie. Bližšie sa vyjadrila za všetkých žiadateľov pani
Krpelanová. Informovala sa komu prináleží prístupová cesta do lazov. Uviedla, že v prípade
požiaru by sa do lazov nedostalo ani hasičské auto. Upozornila, že v prípade, ak sa cesta
neopraví a chalupári si poškodia vozidlá, pošlú faktúru za opravu obci Valaská Belá. Na
požiadavku reagoval poslanec Ing. Peter Dušička, navrhol upraviť cestu aspoň vyvezením
štrkom. Pani Krpelanová požiadala poslancov, aby prišli komunikáciu pozrieť osobne.
K požiadavke chalupárov sa vyjadril aj poslanec Marian Híreš. Uviedol, že devastátori ciest sú
hlavne Urbárske spoločenstvo Valaská Belá, poz. spoločenstvo a Čierna hora, a.s. Valaská
Belá. Pani Krpelanová uviedla, že sa obracala viac krát aj na Urbárske spoločenstvo Val. Belá.
Pán Pavol Mulinka – predseda US sa vyjadril, že obci platia dane, nech sa obec postará
o opravu. Dôvodom zničenia ciest sú aj silné dažde a neodvodnenie cesty. Pani Krpelanová
navrhla preveriť úseky, ktoré sú veľmi poškodené. Obecné zastupiteľstvo vybudovanie cesty
neschválilo.
Hlasovanie: za 0, proti 7, zdržal sa hl. 0 – nebolo prijaté uznesenie.
Poslanci odporučili starostovi obce preveriť stav prístupovej komunikácie a vyčísliť primeranú
pomoc materiálom a technikou.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 299/2017.
6. Protest prokurátora proti Článku 4 odsek 10 VZN Obce Valaská Belá č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá – poslanci
schválili vypustenie odseku v zmysle protestu prokurátora. Na najbližšom rokovaní OZ bude
predložený nový návrh VZN.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 300/2017.
7. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým opatrením č. 10 – návrh
zmeny rozpočtu starosta obce doplnil o sumu 12 000 € na nákup kompostérov pre občanov,
poslanci o tomto návrhu nehlasovali. K navrhovaným rozpočtovým zmenám sa vyjadril
starosta obce, uviedol, že súdnou cestou sa bude prejednávať nájom súčasných nájomníkov
bytov z budove základnej školy. V rozpočtovej zmene je zahrnutá aj oprava spodného bytu.
Poslanci sa informovali, či už sú byty zavkladované ako bytové jednotky na katastrálnom
úrade. Poslanec Viktor Kotian uviedol, že od októbra sa rieši vklad na kataster. K prenájmu
bytu sa vyjadrila aj pani učiteľka Mgr. Lazoríková. Uviedla, čo všetko jej bolo sľúbené
v minulosti zo strany starostu obce.
Poslanci navrhli v budúcnosti každý návrh rozpočtovej zmeny predkladať samostatne.
Poslanci návrh rozpočtových zmien upravili a po úprave schválili.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 301/2017.
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8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí občania. Pani Mgr. Lazoríková sa informovala ako bude doriešená jej
bytová otázka v budove zdravotného strediska. Vyjadrila sa, že dochádzať nechce a takéto
bývanie jej nevyhovuje. K prenájmu sa vyjadril aj pán Ing. Mazán, informoval sa či bol
počiatočný stav elektromeru uvedený v zmluve. Poslanci hlasovali na základe žiadosti pani
Mgr. Lazoríkovej o zmene nájmu s účinnosťou od 1. 5. 2017.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 302/2017.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval, dokedy budú opílené konáre v potoku pri budove
kultúrneho domu. Ďalej sa informoval či niekto kontroluje strechy, na ktorých boli prevedené
opravy. Na dome smútku je zatečená celá fasáda. Starosta obce uviedol, že strechu na
kultúrnom dome boli preveriť zástupcovia firmy, ktorá ju opravovala.
Ďalej pán Ing. Mazán podotkol prečo bol zmenený odvoz odpadov zo skládky Vepos Nováky
do Dolných Vesteníc, je to finančne výhodnejšie? Informoval sa či už je zmluva k zmene
odvozu odpadu na inú skládku. Starosta obce uviedol, že nie je zmluva, bude podpísaná
2. 5. 2017 so spätnou platnosťou. Ďalej sa informoval koľko ekonómiek je na obecnom úrade.
Starosta obce uviedol, že pani Dolinajová pracuje do 1. 5. 2017. Zverejňovanie faktúr –
informoval sa poslanec Marian Híreš prečo nie sú zverejnené všetky faktúry, doplnil ho Ing.
Vladimír Mazán, z akého dôvodu nie je možné zväčšiť niektoré faktúry, nie sú čitateľné. Ďalej
sa informoval o poplatkoch v zbernom dvore, akým spôsobom sa vyberajú, či majú občania
doklad pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore.
Poslanec Marian Híreš v súvislosti so zberným dvorom pripomenul, či je ešte v zbernom
dvore uložený nebezpečný odpad. Uviedol, že dostal od náhodných turistov správu, kde je
nebezpečný odpad – eterník na laze u Malých Faškov.
Ing. Vladimír Mazán navrhol kontrolovať drobné stavby, poslať výzvy, aby predložili legálne
doklady pri výmene eterníka.
Ing. Mazán sa informoval, či starosta obce urobil prieskum trhu – predaj starého vozidla kuka
vozu, starosta navrhol, vymeniť motor z kuka vozu do vozidla LIAZ.
Ďalej sa informoval, že dokedy budeme zapierať doskou chladiaci box v dome smútku, či to
nie je pre našu obec hanba. Doplnila ho Eva Púryová, že to trvá už najmenej 5 rokov.
Ďalej Ing. Vladimír Mazán uviedol, či je problém upraviť fasádu a interiér v dome smútku.
Taktiež sa informoval, prečo nie je urobené vyhodnotenie dopravy za jednotlivé mesiace ani
za minulý rok. Nie je doprava sledovaná. Požiadal, aby bola doprava vyhodnotená. Starosta
obce uviedol, že to predloží do konca júna.
Pani Pavlína Kodajová uviedla, že máme v katastrofálnom stave centrum obce, navrhla
upraviť park pred obecným úradom. Navrhla vyzvať majiteľa pozemku a odpratať zelenú
búdu - bývalý zelovoc z pozemku. Ďalej podotkla o brigáde, ktorá bola v obci, poslanec Ing.
Dušička uviedol, že ľuďom nezáleží na poriadku v našej obci.
9.

Rôzne:
 Starosta obce uviedol, že bolo rokovanie ohľadom prístupu do rodinného domu pána
Lapšu, bolo prevedené zameranie, ktorým sa zistilo, že parcely sú posunuté. Je
potrebné uskutočniť zámenu parciel.
 Poslanec Ladislav Hronský sa informoval o výsledku verejného obstarávania na zber
a odvoz komunálneho odpadu v našej obci. Starosta obce informoval obecné
zastupiteľstvo, že dopoludnia prebehlo otváranie obálok za prítomnosti starostu obce,
pracovníčok obecného úradu pani Daniely Cigáňovej a Bc. Zuzany Novotkovej.
Otvárania obálok za zúčastnil aj riaditeľ Vepos, spol. s r.o. Nováky Ing. Ľubomír
Krcha.
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Na informácie starostu obce zareagoval poslanec Marian Híreš. Uviedol, že podľa
neho starosta obce zmanipuloval celé verejné obstarávanie na zber a odvoz odpadu,
ktoré nebolo zverejnené na úradnej tabuli, ani na webovej stránke obce, ďalej starosta
obce priamo a adresne oslovil a aj to nie všetkých uchádzačov o predmetnú zákazku,
neinformoval ani OZ a ani komisiu, ktorá bola zvolená OZ na riadnom zasadnutí OZ
dňa 30. 6. 2016 uznesením č. 211/2016. Ďalej starosta obce zmenil svojvoľne členov
komisie bez akéhokoľvek informovania OZ, nariadil pracovníčkam obecného úradu,
aby sa zúčastnili vyhodnotenia VO, sám bol prítomný pri otváraní obálok,
(podozrenie z ovplyvňovania výberu uchádzačov). Ďalej poslanec Marian Híreš
uviedol, že tak, ako boli predložené podmienky súťaže sa nedalo seriózne spracovať
ponuku. Doplnil ho aj člen finančnej komisie Ing. Vladimír Mazán, uviedol, že starosta
obce si z verejného obstarávania robí biznis.
 Prebehla dlhá rozprava k výstavbe bytového domu v centre obce, obecné
zastupiteľstvo sa so starostom obce dohodlo, že bude do vyhláškou v MR urobený
prieskum, či je záujem o nájomné byty.
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 04. 05. 2017
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a
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Ladislav Hronský

UZNESENIA

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 27. apríla 2017
(295/2017 – 302/2017)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 27. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Investičný zámer výstavby bytového domu vo Valaskej Belej a informácie k výzve
na zníženie energetickej náročnosti budov ( CRONSON – Ing. Juraj Krajčovič PhD. ).
3. Žiadosť Miloša Kodaja a manž. Eleonóry Kodajovej, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia.
4. Žiadosť Miroslava Hunyadyho a manž. Soni Hunyadyovej, Bieloruská 5190/16,
Bratislava – Podunajské Biskupice o odkúpenie pozemku.
5. Žiadosť obyvateľov a chalupárov na lazoch Račkovci, Laginári, Ondrejkovci
a Javorčekovci o vybudovanie prístupovej cesty.
6. Protest prokurátora proti Článku 4 odsek 10 VZN Obce Valaská Belá č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
7. Návrh zmeny rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým opatrením č. 10.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.

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. 295/2017
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, ktoré neboli zodpovedané písomne, predloženú
starostom obce.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Investičný zámer výstavby bytového domu vo Valaskej Belej a informácie
k výzve na zníženie energetickej náročnosti budov ( CRONSON – Ing. Juraj Krajčovič
PhD. ).
Uznesenie č. 296/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
informácie o investičnom zámere výstavby bytového domu vo Valaskej Belej a informácie
k výzve na zníženie energetickej náročnosti budov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Žiadosť Miloša Kodaja a manž. Eleonóry Kodajovej, Valaská Belá 88
o rozšírenie verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 297/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
rozšírenie verejného osvetlenia pre Miloša Kodaja a manželku Eleonóru Kodajovú, bytom
Valaská Belá 88 do 31. 5. 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Žiadosť Miroslava Hunyadyho a manž. Soni Hunyadyovej, Bieloruská
5190/16, Bratislava – Podunajské Biskupice o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 298/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
odpredaj majetku obce Valaská Belá Miroslavovi Hunadymu a manželke Soni rod. Rigovej
bytom Bieloruska 16, 821 07 Bratislava do vybavenia práva prechodu s Urbárskym
spoločenstvom Valaská Belá – pozemkovým spoločenstvom.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Žiadosť obyvateľov a chalupárov na lazoch Račkovci, Laginári,
Ondrejkovci a Javorčekovci o vybudovanie prístupovej cesty.
Uznesenie č. 299/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zistiť skutkový stav prístupovej cesty do lazov Javorčekovci, Račkovci,
Laginári, Ondrejkovci a vyčísliť primeranú pomoc materiálom a technikou.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Protest prokurátora proti Článku 4 odsek 10 VZN Obce Valaská Belá č.
1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 300/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
vyhovuje
protestu prokurátora proti Článku 4 odsek 10 VZN Obce Valaská Belá č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá a na najbližšom
zasadnutí bude prerokovaný nový návrh VZN.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7:
opatrením č. 10.

Návrh

zmeny

rozpočtu

obce

Valaská

Belá

rozpočtovým

Uznesenie č. 301/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 10 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:

Príjmy 2017
Program,
Kód
podpro- zdroja
gram

Rozpočto
vá
položka

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie

0

Rozpočtové zmeny spolu:

0

Výdavky 2017
ProRozpočto
gram,
Kód
vá
Oddiel
podpro- zdroja
položka
gram
13.1

41

0111

Popis upravenej položky

637 012 Súdny spor COOP Jednota - úroky

Rozpočtové zmeny spolu:

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové operácie:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

9 728

16 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 048

9 728
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

16 776,00

1 224 537,00
4 000,00
136 914,00
1 365 451,00
1 186 052,00
131 947,00
8 400,00
1 326 399,00
39 052,00

Rozdiel príjmov a výdavkov:

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

7 048

Rozpočet pred
úpravou
v€

Rozpočet

Hlasovanie:
Za:

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

0

0,00
0,00
0,00
0,00
9 728,00
0,00
0,00
9 728,00
-9 728,00

Rozpočet
po zmene
v€

1 224 537,00
4 000,00
136 914,00
1 365 451,00
1 195 780,00
131 947,00
8 400,00
1 336 127,00
29 324,00

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Uznesenie č. 302/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu výšky nájmu pre pani Mgr. Evu Lazoríkovú na sumu 40 € aj s energiami
od 1. 5. 2017.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomný: 2

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

Vo Valaskej Belej dňa 4. mája 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

11

