Zápisnica

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
4 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1615 h. do 2000 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. Žiadosť firmy Cronson, s. r. o., Hviezdoslavova 10, Ludanice o prenájom parcely
číslo 619.
3. Žiadosť Romana Bartoňa, Valaská Belá 694 o zapožičanie pozemku.
4. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské o zníženie nájmu
nebytových priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej.
5. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské o predĺženie nájmu
nebytových priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej.
6. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu nebytových priestorov - ambulancie.
7. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž.
8. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu bytových a nebytových priestorov.
9. Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu nebytových
priestorov – garáž pri základnej škole.
10. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu nebytových priestorov – garáž pri zdravotnom stredisku.
11. Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Správa o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2017.
Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Správa o činnosti komisie finančnej.
Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 33. 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
navrhol zmeniť z dôvodu, že je prítomných len 5 poslancov, čo nepostačuje na schvaľovanie
bodov, ktoré sa týkajú majetku obce. Bod 2 až 11 budú odložené a prerokované na budúcom
zasadnutí OZ.
Hlasovanie o programe: za 5 proti 0, zdržal sa 0 – program rokovania OZ bol po úprave
jednomyseľne schválený.
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Peter Dušička a Mgr.
Andrej Mateáš.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Milana Čičmanca a Viktora Kotiana.
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. Zámena pozemkov p. Lapšo – zámenná
zmluva bola zaslaná na OkÚ, katastrálny odbor Prievidza na zavkladovanie. Problém týkajúci
sa neporiadku na pozemku pána Nevidzana bol riešený aj s odborom životného prostredia.
Odstránenie zistených závad na Dome smútku – žiadosť bola zaslaná firme, ktorá akciu
realizovala, o odpovedi informoval starosta obce.
Správa o kontrole plnenia úloh je prílohou originálu zápisnice, poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie:
za
5,
proti
0,
zdržal
sa
hl.
0
–
prijaté
uznesenie
č. 329/2017.
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2. Správa o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2017 – správa o plnení
rozpočtu obce bola zaslaná všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie. Poslanec
Marian Híreš sa informoval o tom či bola zaslaná žiadosť o dotáciu, aká bola reakcia na výzvu
k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Požiadal o predloženie dokladov o čo konkrétne sa
žiadalo. Poslanci vzali správu na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 330/2017.
3. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku – bola predložená písomne
predsedom komisie. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 331/2017.
4. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu – bola predložená písomne
predsedom komisie. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 332/2017.
5. Správa o činnosti komisie finančnej – bola predložená písomne predsedom komisie.
Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 333/2017.
6. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu – bola predložená písomne
predsedom komisie. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 334/2017.
7. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
– bola predložená písomne predsedom komisie. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 335/2017.
8. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie – bola predložená písomne
predsedníčkou komisie. Poslanci ju vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 336/2017.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na rokovaní
boli prítomní viacerí občania.
Pán Roman Bartoň sa vyjadril k svojej žiadosti o zapožičanie obecného pozemku pri
zdravotnom stredisku za účelom zriadenia klziska v zimnom období. Jedná sa hlavne
o elektrickú energiu z obecného stĺpa, bude to len na skúšku na jeden mesiac, pre deti by to
bolo bezplatné. Poslanec Viktor Kotian sa informoval aký by bol zásah do pozemku. Pán
Bartoň uviedol, že by sa jednalo o zrovnanie pôdy, aby sa mohla podložiť fólia, zemina by
zostala bokom a prípadne by sa vrátila na pôvodné miesto. Pán Bartoň uviedol, že oslovil aj
miestnych podnikateľov, či by prispeli k zriadeniu klziska. Momentálne sa jedná hlavne
o pozemok a elektrinu. Obecné zastupiteľstvo s umiestnením ľadovej plochy pri zdravotnom
stredisku predbežne súhlasilo.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval v akom stave je parkovisko na cintoríne. Starosta obce
uviedol, že boli zaslané doklady k stavebnému povoleniu SOU Nováky.
Ďalej sa informoval o vrakovisku na pozemkoch pána Nevidzana – starosta obce uviedol, že
to boli riešiť z OkÚ, odboru životného prostredia Prievidza.
Taktiež sa informoval o zatekaní do kotolne v Kine Slovan cez vzduchotechniku – starosta
obce uviedol, že bola zaslaná fotodokumentácia aktuálneho stavu realizačnej firme, emailom
komunikovala pani Kučerová. V prípade, že sa zlepší počasie a skončia práce v Bratislave,
prídu uskutočniť obhliadku.
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Taktiež sa Ing. Mazán informoval k zatečeniu v Dome smútku, uviedol, že je potrebné
požiadať firmu, nech si poriešia tento problém a vysušia interiér domu smútku. V prípade, že
to neprevedú, treba riešiť zmluvné sankcie.
10. Rôzne:

11. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
12. 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. 12. 2017
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a

4

Viktor Kotian

UZNESENIA

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 30. novembra 2017
(329/2017 – 336/2017)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 33. zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Správu o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2017.
3. Správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
4. Správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
5. Správu o činnosti komisie finančnej.
6. Správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
7. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
8. Správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
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. 329/2017
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:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Správa o plnení rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2017.
Uznesenie č. 330/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
Uznesenie č. 331/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie ochrany verejného poriadku za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
Uznesenie č. 332/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Správa o činnosti komisie finančnej.
Uznesenie č. 333/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie finančnej za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 334/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 7: Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Uznesenie č. 335/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8: Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.

Uznesenie č. 336/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 04. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 9: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.

k bodu č. 10: Rôzne:
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
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