Zápisnica

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 7. decembra 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Zuzana Novotková – zapisovateľka
Neprítomný:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
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. 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.

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 27.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 34. 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.
Program rokovania 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: Emília Kňažeková a
Ing. Ľubomír Štolovský.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Ing. Petra
Dušičku a Mgr. Andrea Mateáša.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Zuzanu Novotkovú.
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 – o plnení
uznesení a úloh z nich vyplývajúcich starosta obce informoval poslancov ústne – informoval o
bodoch programu z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré boli odložené na dnešné zasadnutie
OZ. Ďalej informoval poslancov o jeho komunikácií s firmou Ján Briatka BaB s.r.o.,
Nitrianske Rudno ohľadom prác na dome smútku.
Správu o kontrole plnenia úloh podanú ústne starostom obce poslanci vzali na vedomie.
Hlasovanie:
za
6,
proti
0,
zdržal
sa
hl.
0
–
prijaté
uznesenie
č. 337/2017.
2. Žiadosť firmy Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, Ludanice – starosta obce
informoval poslancov, že od firmy Cronson, s.r.o., prišli dve žiadosti. Obidve prečítal a
informoval prítomných o prílohách zaslaných spolu s druhou žiadosťou. K žiadosti prebehla
rozprava medzi prítomnými.
Hlavný kontrolór Ing. Jozef Krett uviedol, že je potrebné vyžiadať od firmy Cronson, s.r.o.
vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, nakoľko sa jedná o komunikáciu - cestu v ich
správe.
K obsahu druhej žiadosti, konkrétne k zriadeniu vecného bremena na parcelách EKN
č. 18595/1, 18624/14 a na parcele CKN č. 666/1 sa informoval poslanec Marian Híreš a člen
finančnej komisie Ing. Vladimír Mazán.
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Poslanci hlasovali za zámer odpredať majetok obce Valaská Belá firme Cronson, s.r.o.,
Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice a to parcelu CKN č. 619 o výmere 1644 m2 zapísanú na
LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí číslo
138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osbitného zreteľa,
za cenu 10 € za m2, kde osobitným zreteľom je, že daná parcela sa nachádza pod stavbou
bytového domu a bude na nej vybudovaná technická infraštruktúra k bytovému domu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 338/2017.
Ďalej poslanci hlasovali za uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na prenájom parciel EKN
č. 18595/1, 18624/17 a parcely CKN č. 666/1 podľa geometrického plánu č. 97/2017 za
podmienok: žiadateľ vyšpecifikuje konkrétnu technickú infraštruktúru, spevnenie plôch na
jednotlivých parcelách a zároveň predloží stanovisko TSK Trenčín k využitiu stavby.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 339/2017.
3. Žiadosť Romana Bartoňa, Valaská Belá 694 o zapožičanie pozemku – žiadosť
prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali za umiestnenie ľadovej plochy na parcele č. 792.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 340/2017.
4. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s.r.o. Pruské o zníženie nájmu
nebytových priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej – žiadosť prečítal
starosta obce. Poslanci hlasovali za zníženie nájmu.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 6 – uznesenie nebolo prijaté.
5. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s.r.o. Pruské o predĺženie nájmu
nebytových priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej – žiadosť prečítal
starosta obce. Poslanci hlasovali za predĺženie nájmu do 31. 12. 2018 za rovnakých podmienok
ako v roku 2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 341/2017.
6. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu nebytových priestorov - ambulancie – žiadosť
prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali za predĺženie nájmu do 31. 12. 2018 za rovnakých
podmieok ako v roku 2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 342/2017.
7. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu nebytových priestorov - garáž – žiadosť prečítal
starosta obce. Poslanci hlasovali za predĺženie nájmu do 31. 12. 2018 za rovnakých podmienok
ako v roku 2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 343/2017.
8. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu bytových a nebytových priestorov – žiadosť
prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali za predĺženie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2018 za
rovnakých podmienok ako v roku 2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 344/2017.
9. Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu nebytových
priestorov – garáž pri základnej škole – žiadosť prečítal starosta obce. Informoval
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prítomných, že garáž je do 31. 12. 2017 prenajatá pánovi Jozefovi Olejkovi. Poslanci hlasovali
za predĺženie nájmu pre Lindu Olejkovú, bytom Valaská Belá 242.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 6 – uznesenie nebolo prijaté.
10. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu nebytových priestorov – garáž pri zdravotnom stredisku – žiadosť prečítal
starosta obce. Poslanci hlasovali za predĺženie nájmu do 31. 12. 2018 za cenu 10 € za mesiac.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 345/2017.
O 17,30 hod. odišiel zo zasadnutia OZ hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.
11. Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci hlasovali za predĺženie
nájomnej zmluvy nebytových priestorov do 31. 12. 2018 za rovnakých podmienok ako v roku
2017.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 346/2017.
12. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 27 – v programe 34. zasadnutia
obecného zastupiteľstva bolo rozpočtové opatrenie očíslované číslom 27. Vzhľadom na
skutočnosť, že návrh rozpočtového opatrenia číslo 27/2017, ktorý poslanci OZ dostali
v pracovných materiáloch na prerokovanie dňa 30. 11. 2017, nebol do konca novembra
prejednaný a schválený, rozpočtové opatrenie nemohlo byť zaradené do chronologickej
evidencie rozpočtových opatrení a číslo návrhu sa zmenilo. Návrh rozpočtového opatrenia bol
predložený na dnešnom zasadnutí OZ s poradovým číslom 29/2017.
O návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením informoval starosta obce. Prebehla
rozprava medzi poslancami a starostom obce o jednotlivých položkách rozpočtového
opatrenia.
Poslanec Marian Híreš sa spýtal na hlavný dôvod neuskutočnenia rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice. Uviedol, že už minulý rok sa hovorilo o tom, že je potrebné rekonštrukciu urobiť.
Strecha je v zlom stave, obec by sa zmestila aj do pôvodných 30 tisíc € a ostatné financie sa
môžu investovať napr. do miestnych komunikácií.
Ing. Ľubomír Štolovský upozornil, že už v minulosti hovorili o tom, že sa predloží investičný
plán.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 347/2017.
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
bol prítomný Ing. Vladimír Mazán. Pripomienkoval rozpočtovú zmenu na hasičskú zbrojnicu.
Upozornil, že redukovať a vyselektovať, čo je potrebné urobiť sa malo pri spacovávaní
rozpočtu, pretože teraz nie je zrejmé, či ide o opravnený nárok alebo neoprávnený.
Taktiež sa informoval o prenájmoch ďalších priestorov na zdravotnom stredisku.
Ďalej Vladimír Mazán poukázal na odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách. Je dosť
snehu stopeného, ale mosty a lavičky cez potok sú namrznuté. Upozornil aj na prístupovú
cestu k zdravotnému stredisku a k domu smútku. Keď je pohreb je potrebné skontrolovať
v akom stave je cesta.
Marian Híreš sa informoval na spôsob posypávania ciest. Prečo sa posypávajú ručne, keď obec
zakúpila posýpač. Upozornil na odhŕňanie ciest, konkrétne prechodov, kde sa ťažko
manipuluje traktorom. Taktiež upozornil na konflikt záujmov pri zadávaní prác obcou.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval ako pokročili byty na škole a v akom stave je kotolňa
kultúrneho domu, či ešte stále zateká alebo je to už opravené.
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Starosta obce uviedol, že zmluvy o nájme bytov na základnej škole sú s nájomníkmi uzavreté
a čo sa týka kotolne kult. domu - keď sa oteplí a firma bude mať dokončené práce, ktoré má
teraz rozrobené, príde to opraviť. Ing. Vladimír Mazán podotkol, že je potrebné stanoviť
aspoň približný termín, pretože do budovy zateká už 3 mesiace. Ďalej sa informoval, či bol
uskutočnený prieskum na byty v budove na námestí obce. Starosta obce uviedol, že o byty je
42 záujemcov a postupne si chodia preberať dotazníky.
14. Rôzne:
 Ing. Peter Dušička – upozornil, že v niektorých častiach obce nebol vyvezený
komunálny odpad. V takomto prípade je potrebné dohodnúť vývoz s dodávateľom
služby v najbližšom možnom termíne a nie to riešiť až ďalším vývozom podľa plánu.
 Marian Híreš uviedol, že sme vedeli aké je počasie a či je problém dohodnúť vývoz po
spojazdnení miestnych komunukácií, odložiť vývoz o 1-2 dni.
 Na vývoz odpadov reagoval aj Ing. Vladimír Mazán – uviedol, že kvôli zlým cestám
boli niektoré kuka nádoby znesené bližšie k hlavnej ceste. Je potrebné vrátiť ich
naspäť, hlavne, ak sa jedná o nádoby vo vlastníctve starších spoluobčanov, ktorí sú
nevládni.
 Ing. Peter Dušička – informoval prítomných o ceste k bytovkám na Pastierkach
a o možnom prenájme parcely, na ktorej je cesta.
 Ing. Mazán sa informoval na miestne komunikácie, ktoré sú na cudzích pozemkoch.
Marian Híreš sa infomoval, prečo sa tieto problémy samospráv nenadnášajú na
zasadnutiach ZMOS-u. Na to reagoval starosta obce Ing. Miloš Cúcik a uviedol, že na
poslednom zasadnutí ZMO hornej Nitry predseda združenia Vojtech Čičmanec
informoval, že sa rokuje o miestnych komunikáciách, združenie dostalo ponuky od
Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. z Košíc na vysporiadanie pozemkov pod
komunikáciami.
V bode 14. Rôzne obecné zasupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
15. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
16. 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 11. 12. 2017
Zapísala: Bc. Zuzana Novotková

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Dušička

a
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Mgr. Andrej Mateáš

UZNESENIA

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 7. decembra 2017
(337/2017 – 347/2017)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 34. zasadnutí prerokovalo:
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. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 29.
13. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
14. Rôzne.
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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. 337/2017
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
ústne starostom obce.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Žiadosť firmy Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, Ludanice o prenájom
parcely číslo 619.
Uznesenie č. 338/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá firme Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11
Ludanice a to parcelu CKN č. 619 o výmere 1644 m2 zapísanú na LV č. 1 v okrese Prievidza,
kat. územie Valaská Belá 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, za cenu 10 € za m2, kde
osobitným zreteľom je, že daná parcela sa nachádza pod stavbou bytového domu a bude na
nej vybudovaná technická infraštruktúra k bytovému domu.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 339/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na prenájom parciel EKN č. 18595/1, 18624/17
a parcely CKN č. 666/1 podľa geometrického plánu č. 97/2017 za podmienok: žiadateľ
vyšpecifikuje konkrétnu technickú infraštruktúru, spevnenie plôch na jednotlivých parcelách
a zároveň predloží stanovisko TSK Trenčín k využitiu stavby.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Žiadosť Romana Bartoňa, Valaská Belá 694 o zapožičanie pozemku.
Uznesenie č. 340/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí
s umiestnením ľadovej plochy pri zdravotnom stredisku na parcele č. 792.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s.r.o. Pruské o zníženie
nájmu nebytových priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej.
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
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k bodu č. 5: Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s.r.o. Pruské o predĺženie
nájmu nebytových priestorov na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej.
Uznesenie č. 341/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov detskej ambulancie na zdravotnom
stredisku s MUDr. Alenou Karasovou – ALKANA, s.r.o. Pruské 88/1, Ambulancia
praktického lekára pre deti a dorast, Valaská Belá 322 a to do 31. 12. 2018 za rovnakých
podmienok ako v roku 2017 – nájom za ambulanciu, spoločné priestory cena 10 eur/m2/rok
vrátane tepla. Voda a elektrika sa budú prefakturovať na základe faktúr StVs a SSE obcou.
Zároveň poveruje starostu obce vypracovaním a uzatvorením dodatku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6: Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu nebytových priestorov - ambulancie.
Uznesenie č. 342/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov ambulancie všeobecného lekára pre
dospelých na zdravotnom stredisku s MUDr. Dušanom Juríčkom, Ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých, Valaská Belá 322 do 31. 12. 2018 za rovnakých podmienok ako v roku
2017 – nájom za ambulanciu, spoločné priestory cena 10 eur/m2/rok vrátane tepla. Voda
a elektrika sa budú prefakturovať na základe faktúr StVs a SSE obcou. Zároveň poveruje
starostu obce vypracovaním a uzatvorením dodatku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7: Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu nebytových priestorov - garáž.
Uznesenie č. 343/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov – garáže na zdravotnom
stredisku s MUDr. Dušanom Juríčkom, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 do 31. 12. 2018 za rovnakých podmienok ako v roku 2017 – nájom za garáž
10 eur/mesiac. Zároveň poveruje starostu obce vypracovaním a uzatvorením dodatku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8: Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Valaská Belá 322 o predĺženie nájmu bytových a nebytových priestorov.
Uznesenie č. 344/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom jednoizbového bytu v budove zdravotného strediska
s MUDr. Dušanom Juríčkom, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Valaská Belá
322 do 31. 12. 2018 za rovnakých podmienok ako v roku 2017 – nájom za jednoizbový byt
64 eur/mesiac s teplom. Voda a elektrika sa budú prefakturovať na základe faktúr StVs a SSE
obcou. Zároveň poveruje starostu obce vypracovaním a uzatvorením dodatku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 9: Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu
nebytových priestorov – garáž pri základnej škole.
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
k bodu č. 10: Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves
o predĺženie nájmu nebytových priestorov - garáž pri zdravotnom stredisku.
Uznesenie č. 345/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov – garáže na zdravotnom
stredisku vo Valaskej Belej pre p. Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, 972 24 Diviacka Nová
Ves do 31. 12. 2018 za cenu 10 € mesačne.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 11: Žiadosť Jána Höfera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o
prenájme nebytových priestorov.
Uznesenie č. 346/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov – Reštaurácia Poľovnícka
izba pre p. Jána Höfera, bytom Kollárova 1306/22-2, 018 41 Dubnica nad Váhom do 31. 12.
2018 za rovnakých podmienok ako v roku 2017. Zároveň poveruje starostu obce
vypracovaním a uzatvorením dodatku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 12: Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 29.
Uznesenie č. 347/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 29 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

52
46
41

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

513 002 VO - rekonštrukcia VO
454 001 DHZ - rekonštrukcia a modernizácia PZ
223 001 Poplatok za vykopanie a zasypanie hrobu

60 447
40 000
5 000

-33 840
-40 000
-5 000

26 607
0
0

Rozpočtové zmeny spolu:

105 447

-78 840

26 607

Výdavky 2017
ProRozpočto
gram,
Kód
vá
Oddiel
podpro- zdroja
položka
gram
4.3
2.3.6.
3.3.

52
46
41

0640
0320
0840

Popis upravenej položky

-33 840
-40 000
-3 726

26 607,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočtové zmeny spolu:

104 173

-77 566
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

26 607,30

Rozpočet pred
úpravou
v€

1 233 665,00
34 000,00
136 911,00
1 404 576,00
1 216 420,00
161 965,00
8 400,00
1 386 785,00
17 791,00

Rozdiel príjmov a výdavkov:

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 3

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

60 447
40 000
3 726

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

5

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

717 002 VO - rekonštrukcia VO
717 002 DHZ - rekonštrukcia a modernizácia PZ
637 027 Cint.VB - DVP vykopanie hrobov

Rozpočet

Hlasovanie:
Za:

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

-5 000,00
0,00
-73 840,00
-78 840,00
-3 726,00
-73 840,00
0,00
-77 566,00
-1 274,00

Rozpočet
po zmene
v€

1 228 665,00
34 000,00
63 071,00
1 325 736,00
1 212 694,00
88 125,00
8 400,00
1 309 219,00
16 517,00

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

Vo Valaskej Belej dňa 11. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
12

k bodu č. 14: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.

13

