Zápisnica

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 2. novembra 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Neprítomný:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór

Zasadnutie trvalo od 1630 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. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území
Obce Valaská Belá.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 32. 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 5 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých
privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Program rokovania bol
obecným zastupiteľstvom jednomyseľne schválený.
Hlasovanie o programe: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol jednomyseľne
schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Milan Čičmanec a Emília
Kňažeková.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Marian Híreš a Ing. Peter Dušička.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 5, 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 emailom všetkým poslancom. Zámenná zmluva spojená so zrušením vecného
bremena s účastníkmi Peter Lapšo a spol. sa bude schvaľovať v bode 5. Rôzne. O bytoch
v budove základnej školy prítomných informoval starosta obce.
Správa o kontrole plnenia úloh je prílohou originálu zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Marian Híreš a Viktor Kotian) – prijaté uznesenie
č. 324/2017.
2. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu – jedná
sa o spoločný obecný úrad v Novákoch, zmluva je uzatvorená medzi mestom Nováky a 25
obcami. V dodatku je návrh na zvýšenie financií z 0,116 na 0,20 € na obyvateľa mesačne.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 325/2017.
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území
Obce Valaská Belá – návrh VZN bol zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na
rokovanie.
Poslanec Marian Híreš podal poslanecký návrh hlasovať o VZN v bode 5. Rôzne. Poslanecký
návrh bol schválený.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – boli prítomní
viacerí občania.
Ing. Vladimír Mazán – informoval sa o vrakoch na pozemku pána Nevidzana. Ďalej sa spýtal
na zverejňovanie zmlúv s prílohami. Upozornil, že ani v školských faktúrach sa nezverejňujú
prílohy. Pána Mazána doplnil aj poslanec Marian Híreš a poslanec Viktor Kotian, ktorí
kritizovali opravy miestnych komunikácií asfaltom. Ďalej sa Ing. Mazán informoval
o kanalizácii, požiadal o zrušenie uznesenia, ktorým sa odložili opravy miestnych komunikácií
z dôvodu realizácie kanalizácie, pretože podľa neho nie je predpoklad, že by sa v najbližších
rokoch budovala kanalizácia, požiadal o zaradenie do rozpočtu opravu komunikácie pri jeho
rodinnom dome.
Anton Hlinka požiadal obecné zastupiteľstvo, aby sa zaoberalo spolunažívaním medzi
susedmi v Opačitej a podnetom Ing. Vlasty Gelatičovej.
K písomnému podnetu, ktorý zaslala emailom pani Ing. Vlasta Gelatičová starostovi obce a
poslancom OZ sa opäť vyjadrila pani Ing. Vlasta Gelatičová a taktiež aj prítomní susedia.
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Starosta obce uviedol, že tieto susedské spory sa riešili v minulosti už viackrát na zasadnutí
komisie ochrany verejného poriadku, taktiež na polícii. Keďže k dohode doteraz nedošlo tento
problém bol odporučený na súd. Starosta obce prečítal oznámenie Slovenského pozemkového
fondu Bratislava. Záverom starosta obce uviedol, že táto problematika je na Okresnom súde v
Prievidzi, z tohto dôvodu obec v tejto veci nekoná. Ďalej starosta obce uviedol, že
medziľudské vzťahy nie sú v kompetencii obecného zastupiteľstva, na to je komisia ochrany
verejného poriadku. Predseda KOVP Ing. Peter Dušička oboznámil obecné zastupiteľstvo, že
sa komisia tieto problémy snažila poriešiť, ale musí byť snaha aj zo strany občanov. Ak
nebude ochota z ich strany dohodnúť sa, rozhodne súd. Pani Ing. Gelatičová uviedla, že obec
mala zasiahnuť hneď na začiatku sporu. Starosta obce na to odpovedal, že hneď na začiatku
sa problém riešil, ale nebola snaha dohodnúť sa. Starosta obce prisľúbil, že zvolá stretnutie
občanov, ktorých sa spor týka za účasti KOVP a polície.
O 18,00 h. sa na rokovanie OZ dostavil poslanec Mgr. Andrej Mateáš.
5.

Rôzne:
 Zámenná zmluva spojená so zrušením vecného bremena medzi Obcou Valaská
Belá a Petrom Lapšom a manželkou Evou a spol. – obecné zastupiteľstvo
schválilo zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde osobitným
zreteľom je vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou a pod rodinným
domom. Uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 326/2017.
 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na
území Obce Valaská Belá – k návrhu VZN bola zaslaná poslancom aj dôvodová
správa. Poslanci hlasovali o návrhu a VZN schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 327/2017.
 Ing. Ferdinand Cigánik, Valaská Belá 687 – žiadosť o odkúpenie parcely –
prečítal starosta obce, odporučil odpredaj zamietnuť z dôvodu, že sú na tomto
pozemku inžinierske siete k susedným nehnuteľnostiam a pozemkom. Poslanci
hlasovali o zamietnutí odpredaja pozemku.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 Marian Híreš – prijaté uznesenie č. 328/2017.
 Informácia starostu obce - starosta obce informoval poslancov o ponuke na nákup
posýpacej nadstavby na vozidlo LIAZ.
 Správa finančnej komisie a komisie výstavby a ÚP pri OZ vo Valaskej Belej
z ukončenia zákazky „Rekonštrukčné práce domu smútku„ – správa je súčasťou
originálu zápisnice, prečítal ju predseda finančnej komisie Marian Híreš, k správe sa
vyjadril predseda stavebnej komisie Viktor Kotian, uviedol, že mala byť uskutočnená
kompletná rekonštrukcia budovy domu smútku. Taktiež sa k tomu vyjadrili aj členovia
finančnej komisie Ing. Vladimír Mazán a Marian Híreš. Ing. Vladimír Mazán
upozornil na to, že odovzdávajúci protokol bol prebratý bez závad a podpísaný
starostom obce. Ako je možné, že sa takéto faktúry zaplatia, kde je potom kontrola zo
strany starostu obce.
Poslanci OZ odporučili starostovi obce nedostatky doriešiť do 6. 11. 2017
a informovať o tom na ďalšom rokovaní OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 329/2017.
 Poslanec Marian Híreš predložil fotografie, ktoré dostali emailom niektorí poslanci
OZ. Na fotografiách bol nafotený neporiadok v obci, uviedol, že je treba na to
reagovať.
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6.

Diskusia:

 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.

7. 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 10. 11. 2017
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
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Ing. Peter Dušička

UZNESENIA

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 2. novembra 2017
(324/2017 – 328/2017)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 32. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území
Obce Valaská Belá.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
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. 324/2017
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:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3
0
2
4

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 11. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
Uznesenie č. 325/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len „dodatok č. 1")
uzatvorenej medzi účastníckymi obcami Nováky, Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec
pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, Liešťany, Lehota pod Vtáčnikom, Nevidzany, Nitrianske
Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč,
Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany a schválenej štatutárnymi zástupcami dňa
22.10.2012.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 11. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na
území Obce Valaská Belá.
Na návrh poslanca Mariana Híreša bolo schvaľovanie VZN presunuté na prerokovanie
v bode 5. Rôzne, s čím súhlasili aj ostatní poslanci obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
k bodu č. 4: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
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k bodu č. 5: Rôzne:
 Zámenná zmluva spojená so zrušením vecného bremena medzi Obcou Valaská
Belá a Petrom Lapšom a manželkou Evou a spol.
Uznesenie č. 326/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámenu pozemkov so zrušením vecného bremena podľa zámennej zmluvy medzi 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:
- parcela CKN č. 7800/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 sa zamieňa za
parcelu CKN č. 7800/12 zastavené plochy a nádvoria o výmere 35 m2 podľa
GP č. A-109/2016, kde rozdiel vo výmere bude doplatený vo výške 2,50 €/m2.
- parcela CKN č. 7800/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 sa zamieňa za
parcelu CKN č. 7800/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 podľa
GP č. A-109/2016, kde rozdiel vo výmere bude doplatený vo výške 2,50 €/m2.
Zámena pozemkov sa vykonáva v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb.
v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde
osobitným zreteľom je vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou a pod
RD.
Uznesenie prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 11. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území
Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 327/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
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Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 11. 2017



Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Ing. Ferdinand Cigánik, Valaská Belá 687 – žiadosť o odkúpenie parcely.
Uznesenie č. 328/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

zamieta
odpredaj časti parcely č. 18578/1 z dôvodu, že cez danú parcelu prechádzajú inžinierske siete.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 11. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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 Správa finančnej komisie a komisie výstavby a ÚP pri OZ vo Valaskej Belej
z ukončenia zákazky „Rekonštrukčné práce domu smútku„.
Uznesenie č. 329/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyriešiť vzniknuté nedostatky na budove Domu smútku vo Valaskej Belej na
základe správy finančnej komisie a komisie výstavby, územného plánovania a ŽP podľa
zmluvy o dielo do 6. 11. 2017.
Hlasovanie:
Za:
6 Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Emília Kňažeková, Viktor
Kotian, Marian Híreš, Mgr. Andrej Mateáš,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3 Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský,
Vo Valaskej Belej dňa 10. 11. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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