Zápisnica

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2130 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 zámennej zmluvy spojenej so zrušením vecného bremena.
3. Oznámenie ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o stave majetku obce v správe ZŠ
a oznámenie o výške finančných prostriedkov na dofinancovanie originálnych
kompetencií.
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017.
5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o zvýšenie dotácie na rok 2017.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 31. 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 6 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých

privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania, ktorý bol obecným
zastupiteľstvom jednomyseľne schválený.
Hlasovanie o programe: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Marian Híreš a Ladislav
Hronský.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Milana Čičmanca a Ing. Petra Dušičku.
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.
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne – Správu
predložil starosta obce emailom všetkým poslancom, poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 316/2017.
Čo sa týka bytov na ZŠ - návrh nájmu pre nájomníkov bol zaslaný taktiež emailom.
Problematiku bytov na ZŠ pripomienkoval poslanec Marian Híreš. Podľa jeho vyjadrenia
platné sú zatiaľ staré zmluvy, poslanci navrhli do budúcnosti ponúknuť nájomníkom na
základnej škole nájomné náhradné byty. K problematike bytov prebehla dlhá rozprava, nebolo
záverom prijaté žiadne uznesenie.
Pani Mgr. Eva Lazoríková – požiadala o predĺženie nájmu bytu na ZS. Poslanci jednomyseľne
schválili predĺženie nájmu do 31.12.2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 317/2017.
Starosta obce predložil návrh nájomnej zmluvy medzi Obcou Valaská Belá
a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Valaská Belá na prenájom parcely CKN č. 7/1 zast.
plochy a nádvoria o výmere 172 m2. Poslanci nájomnú zmluvu schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 Marian Híreš – prijaté uznesenie č. 318/2017.
Zámena parciel s US – poslanci odložili. Úloha trvá naďalej.
Zámena pozemkov p. Lapšo je samostatný bod programu.
Emailom bola zaslaná spotreba PHM na vozidlá. Poslanci nemali k spotrebe žiadne
pripomienky.
2 Návrh zámennej zmluvy so zrušením vecného bremena - starosta obce predložil
návrh zámennej zmluvy spojenej so zrušením vecného bremena medzi Obcou Valaská Belá
a Petrom Lapšom a manželkou Evou, rod. Repkovou, obaja bytom Valaská Belá 731
a Jurajom Šebom, bytom Valaská Belá 732 a Vojtechom Šebom a manželkou Evou, rod.
Satinovou, obaja bytom Valaská Belá 732. Po rozprave obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
zámennej zmluvy s tým, že rozdiel vo výmere bude doplatený vo výške 2,50/m2 podľa návrhu
zámennej zmluvy.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 319/2017.
3. Oznámenie ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o stave majetku obce v správe ZŠ
a oznámenie o výške finančných prostriedkov na dofinancovanie originálnych
kompetencií – informoval starosta obce, uviedol, že je potrebné pripraviť návrh VZN do
budúceho rokovania OZ. K oznámeniu sa vyjadrila aj riaditeľka školy Mgr. Janka Cvíčelová,
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uviedla aké práce boli prevedené v areáli základnej školy a v budove školskej jedálne. Požiadala
o finančné
prostriedky
na
úpravu
prednej
časti areálu
školy.
Poslanec
Ing. Peter Dušička podporil požiadavky pani riaditeľky, uviedol, že je potrebné tieto práce
uskutočniť a dokončiť úpravu areálu školského dvora. Poslanci odporučili starostovi obce
a ekonómke OcÚ pripraviť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení na území Obce
Valaská Belá.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 320/2017.
4. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2017 – bol zaslaný všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. K príjmovej časti poslanci nemali žiadne
pripomienky. K výdavkovej časti sa poslanec Marian Híreš pýtal na položku tarifné platy,
prečo je plnenie už takmer na 70 %. Starosta obce uviedol, že to bolo spôsobené odchodom
do dôchodku účtovníčky obce. Ďalej pripomienkoval rekonštrukciu budovy DHZ – starosta
obce uviedol, že bola podaná žiadosť o dotáciu. Správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá
za I. polrok 2017 poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 Viktor Kotian – prijaté uznesenie č. 321/2017.
5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o navýšenie dotácie na rok 2017 – zo strany
TJ bolo predložené čerpanie dotácie do 30. 6. 2017 s tým, že už bola zaplatená nová súťaž.
Poslanci schválili navýšenie o 2000 €.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 322/2017.
Ďalej poslanci schválili rozpočtové opatrenie na presun finančných prostriedkov v rozpočte
obce podľa návrhu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 323/2017.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí občania.
Pani Eva Púryová sa spýtala, či je už dokončená rekonštrukcia budovy domu smútku.
Uviedla, že je dobre, že sa robili opravy, ale skritizovala niektoré práce, podľa nej sú tam
viaceré nedostatky. Prasknutú fasádu pripomenula aj pani Pavlína Kodajová. Zo strany SZZP,
miestnej organizácie Valaská Belá ponúkli pomoc pri čistení interiéru a okolia domu smútku.
Ing. Viliam Furka sa pýtal, či prebehlo preberacie konanie, či tam boli výhrady
uvedené. Uviedol, že ako stavebná komisia by boli radi pri preberaní ukončených prác. Taktiež
pripomenul zverejňovanie zapisníc na web stránke obce a pripomenul rokovací poriadok OZ.
Ing. Vladimír Mazán uviedol, že na webe je zverejnená zmluva k domu služieb
a príloha k nej zverejnená nie je. Ďalej sa informoval o rozvodných skriniach na budove domu
smútku, taktiež v rozpočte mal byť brizolit je tam hladká omietka. Doporučuje položky
kontrolovať fyzicky, prizvať k tomu aj stavebnú komisiu. Úplne inak je podľa neho
fakturované lešenie.
Ďalej pán Mazán pripomenul čerpanie rozpočtu – verejné osvetlenie – schválených je
10 000 €, čerpanie je 5000 €, kde je tá 50 % úspora elektrickej energie. Starosta obce vysvetlil,
že úspora je tým, že sa svieti celú noc, úsporu bude vidno až po roku. Taktiež sa pán Mazán
informoval k výkazu traktora, k niektorým faktúram, pripomenul šrotovisko pri potoku pri
kaderníctve. Starosta obce uviedol, že šrotovisko je na súkromnom pozemku.
Ďalej pán Mazán pripomenul vrak na obecnom pozemku pri kine Slovan, informoval sa
o parkovisku pri cintoríne, spýtal na prekrytie pri kabínach TJ, na ohradu pri základnej škole,
o vzduchotechnike v kine Slovan, na ponuky na cestu k cintorínu, prečo išli z jedného regiónu
- na to mu odpovedal poslanec Viktor Kotian.
3

Pani Mária Iskrová upozornila na alkohol u zamestnancov obce.
7. Rôzne:
 Starosta obce informoval o predbežnom nacenení cesty k cintorínu v sume 4752 € bez
DPH.
 Starosta obce uviedol, že je za kúpu nových vozidiel osobného aj nákladného.
 Starosta obce informoval o ponuke na opravu strechy na budove zdravotného
strediska
 Ing. Peter Dušička – bolo by potrebné opraviť schody za budovou bývalého
Brooklynu a taktiež most cez potok k Urpínu.
 Marian Híreš – upozornil na znečistený potok vo Valaskej Belej, uviedol, že je
potrebné upozorniť majiteľa čističky pri bývalom Krištáli a upozorniť životné
prostredie. Ďalej Marian Híreš upozornil na neskoré zverejňovanie faktúr, objednávok
a zmlúv. Ďalej sa informoval o zmluve s pánom Brezničanom. Ako je možné že je
najvýhodnejší. Prečo sú znova zamestnanci na verejných službách na vývoze u pána
Brezničana. Prečo je v zmluve s pánom Brezničanom 12 mesačná výpovedná lehota.
Spýtal sa na názor pána kontrolóra. Uviedol, že spolupráca poslancov a komisií
obecného zastupiteľstva je úplne roztrieštená. Uviedol, že sťažnosti na poslancov
a obecné veci počúva veľmi často vo svojom zamestnaní.
 Poslanec Viktor Kotian upozornil na potok v obci, ktorý je veľmi zarastený
a znečistený. Upozornil na kontajnery po obci, hromadí sa neporiadok po obci.
8. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
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 29. 09. 2017
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a
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Ing. Peter Dušička

UZNESENIA

z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 21. septembra 2017
(316/2017 – 323/2017)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 31. 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 zámennej zmluvy spojenej so zrušením vecného bremena.
3. Oznámenie Základnej školy s materskou školou, Valaská Belá 242 o aktuálnom
stave majetku obce v správe školy.
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017.
5. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o zvýšenie dotácie na rok 2017.
6. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
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. 316/2017
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:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 317/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
shvaľuje
predĺženie nájmu v budove zdravotného stredisla pre Mgr. Evu Lazoríkovú za rovnakých
podmienok do 31. 12. 2017.
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Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 318/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
shvaľuje
nájomnú zmluvu na parcelu CKN č. 7/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2 medzi
Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Valaská Belá a obcou Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Návrh zámennej zmluvy so zrušením vecného bremena.
Uznesenie č. 319/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer zámeny so zrušením vecného bremena mdzi obcou Valaská Belá a p. Petrom Lapšom
a manželkou Evou rod. Repkovou a Jurajom Šebom a manželmi Vojtechom Šebom
a manželkou Evou, rod. Satinovou nasledovne – rozdiel vo výmere bude doplatený vo výške
2,50 €/m2 podľa návrhu zámennej zmluvy.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3: Oznámenie ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej o stave majetku obce v správe ZŠ
a oznámenie o výške finančných prostriedkov na dofinancovanie originálnych
kompetencií.
Uznesenie č. 320/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

odporúča
starostovi obce spolu s ekonómkou obce pripraviť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení
na území Obce Valaská Belá, kde sa mení výška normatív na žiaka na správu školských budov
z dôvodu riešenia havarijnej situácie a to o sumu 21 900 € a výška normatív na mzdy učiteliek
MŠ o sumu 1566 € a učiteľky SKD o sumu 286 €.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2017.
Uznesenie č. 321/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za I. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o navýšenie dotácie na rok 2017.
Uznesenie č. 322/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
navýšenie dotácie pre TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o sumu 2000 €.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 323/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Valaská Belá rozpočtovým opatrením č. 22 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
0
0

Rozpočtové zmeny spolu:

0

Výdavky 2017
ProRozpočto
gram,
Kód
vá
Oddiel
podpro- zdroja
položka
gram
9.1
12.1

41
41

0810
1020

Popis upravenej položky

642 001 Telovýchovná jednota - transfer
611 OS - tarifný plat

Rozpočtové zmeny spolu:

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

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

0

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

2 000
-2 000

8 000,00
23 600,00

0

31 600,00

31 600

1 232 512,00
34 000,00
136 911,00
1 403 423,00
1 215 860,00
161 965,00
8 400,00
1 386 225,00
17 198,00

Rozdiel príjmov a výdavkov:

6

6 000
25 600

Rozpočet pred
úpravou
v€

Rozpočet

Hlasovanie:
Za:

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

0

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočet
po zmene
v€

1 232 512,00
34 000,00
136 911,00
1 403 423,00
1 215 860,00
161 965,00
8 400,00
1 386 225,00
17 198,00

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. septembra 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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