Zápisnica

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 22. júna 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
8 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
1 poslanec podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 1900 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.
3. Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení realizácie stavby „Valaská
Belá, rekonštrukcia vodovodu“.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2017.
6. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2016.
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016.
8. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2016.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej otvoril
a viedol zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12
odst. 2 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 8 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Po vypustení bodu 7. Bol
program rokovania obecným zastupiteľstvom jednomyseľne schválený.
Hlasovanie o programe: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Viktor Kotian a Ing.
Ľubomír Štolovský
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Mgr. Andreja Mateáša a Jarmilu Kopčanovú.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 8, 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 – správa
bola predložená na budúce rokovanie z dôvodu neprítomnosti starostu obce. Poslanci
hlasovali za odloženie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1, Marian Híreš – prijaté uznesenie č. 308/2017.
2. Investičný zámer výstavby bytového domu vo Valaskej Belej – firma Cronson,
s. r. o. Bratislava predložila zmenený návrh na uznesenie, ktoré odkomunikovali s Úradom pre
VO. Podľa vyjadrenia zástupcov firmy je predložené uznesenie veľmi stručné, jedna veta
nestačí na predloženie vyfinancovania bytového domu. Z ich strany podali už tretí
kompromisný návrh, v takej podobe ako pripravil uznesenie starosta obce nie je možné
s projektom pokračovať. Prebehla rozprava medzi poslancami a zástupcami firmy. Záverom
poslanci hlasovali o návrhu na uznesenie a prijali uznesenie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 309/2017.
3. Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení realizácie stavby „Valaská
Belá, rekonštrukcia vodovodu“ – vysvetlenie podal zástupca starostu obce. Poslanec Ing.
Ľubomír Štolovský uviedol, že bolo potrebné rokovať s SVS, a. s. Ban. Bystrica. Predložený
návrh na uznesenie poslanci neschválili.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 8 – nebolo prijaté uznesenie.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá – bol
predložený spolu s pozvánkou na rokovanie. Poslanci VZN prijali kvalifikovanou väčšinou
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 310/2017.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2017 –
predložil hl. kontrolór, poslanci plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 311/2017.
6. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2016 –
správu, ktorá je súčasťou originálu zápisnice prečítal hl. kontrolór. Odborné stanovisko hl.
kontrolóra poslanci vzali na vedomie.
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Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 312/2017.
7. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2016 – bol zaslaný spolu s pozvánkou na
rokovanie OZ. Poslanci návrh na uznesenie jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 313/2017.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí občania.
Ing. Peter Danovský – chalupár od Cigánikov pripomienkoval verejné osvetlenie. Požiadal
o zapojenie verejného osvetlenia do lazu Cigánikovci. Uviedol že rokoval aj so starostom
obce, ktorý sa bol sa tam pozrieť aj s pánom Cigáňom.
Ing. Vladimír Mazán – sa informoval o objednávke na montážne práce vo výške 1500 €, je
potrebné špecifikovať práce. Ďalej podotkol, že sa vyrábajú rešt. stoly za 3000 €, je to
prekročenie právomoci starostu obce, pripomienkoval byty na základnej škole, či sú
usporiadané, ďalej pripomienkoval nájazd z hl. cesty pri jeho rodinnom dome, podotkol, že
doteraz nebola vyhodnotená autodoprava, vôbec sa nesleduje traktor. Informoval sa k oprave
budovy domu smútku. Informácie o verejnom obstarávaní k rekonštrukcii domu smútku
podal zástupca starostu obce.
Ing. Vladimír Mazán sa ešte informoval o nákupe vozidla na vývoz odpadu, uviedol, že je
potrebné predložiť ekonomické zdôvodnenie. Čo sa týka výstavby bytov na námestí obce,
prečo nebol ešte urobený prieskum v našej obci, občania chcú aby sa budova dostavala.
Pani Šimonová pripomienkovala telefónne drôty, ktoré sú veľmi nízko popri ich rodinnom
dome. Ďalej pripomenula opílenie stromov pri ich rod. dome.
9.

Rôzne:
 Hlavný kontrolór informoval o smernici o verejnom obstrávaní, ktorú vydal starosta
obce.
 Ing. Peter Dušička – zástupca starostu obce informoval o sťažnosti Ing. Vlasty
Gelatičovej, ktorá bola doručená poslancom. Táto je v riešení Okresnej prokuratúry
Prievidza.

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 29. 06. 2017
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Mateáš

a
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Jarmila Kopčanová

UZNESENIA

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 22. júna 2017
(308/2017 – 313/2017)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 29. 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.
3. Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení realizácie stavby „Valaská
Belá, rekonštrukcia vodovodu“.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2017.
6. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok 2016.
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016.
8. Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2016.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. 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. 308/2017
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:
1
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. júna 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Investičný zámer výstavby bytového domu vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 309/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
záujem obce Valaská Belá zabezpečiť bývanie pre našich občanov formou nájomných bytov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. júna 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení realizácie stavby
„Valaská Belá, rekonštrukcia vodovodu“.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
0
8

Neprítomný: 1

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

k bodu č. 4: Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 310/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
prijíma
kvalifikovanou väčšinou prítomných poslancov VZN Obce Valaská Belá č. 2/2017, ktorým sa
mení VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá.
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Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. júna 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý
polrok 2017.
Uznesenie č. 311/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na II. polrok 2017.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. júna 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6: Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská Belá
za rok 2016.
Uznesenie č. 312/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská Belá k záverečnému účtu obce Valaská Belá za rok
2016.
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Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. júna 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 313/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad;
2) Financovanie schodku rozpočtu v priebehu roka 2016 z prebytku bežného rozpočtu a
peňažných prostriedkov rezervného fondu zapojených do rozpočtu.
3) Zostatok finančných operácií v sume 129 518,74 eur a vysporiadanie zostatku finančných
operácií tak, že sa:
a) 30 244,30 eur použije na úhradu schodku rozpočtu za rok 2016 a zvyšok v sume
b) 99 210,44 eur (suma po odrátaní cudzích prostriedkov 64 eur) pridelí do rezervného
fondu.
4) Tvorbu a použitie Rezervného fondu obce nasledovne:
a) zostatok fondu z minulých období – počiatočn ý stav
85 125,62 €
b) prevod zostatku finančných operácií roku 2016
99 210,44 €
konečný stav
184 336,06 €
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. júna 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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