Zápisnica

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2017
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
5 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Ing. Jozef Krett – hl. kontrolór
Bc. Zuzana Novotková – zapisovateľka
Neprítomný:
4 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 1915 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 VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2018.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Valaská Belá.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá,
vrátane programov a podprogramov, na roky 2018 – 2020.
6. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2018 – 2010 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2018 – 2020.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2018.
8. Plán zimnej údržby na obdobie 2018.
9. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 2016.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 35. 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: Mgr. Andrej Mateáš
a Milan Čičmanec.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mariana
Híreša a Emíliu Kňažekovú.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Zuzanu Novotkovú.
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 – o plnení
uznesení a úloh z nich vyplývajúcich starosta obce informoval poslancov ústne - na webovej
stránke obce bol zverejnený zámer odpredať matejok obce firme Cronson, dodatky
nájomných zmlúv schválené na predchádzajúcom zasadnutí OZ sú pripravené, nájomncovia
budú vyzvaní na ich podpis. Na základe dopytu z predchádzajúceho zasadnutia OZ starosta
obce uviedol, že garáž v areáli ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej je majetkom obce a je zapísaná na
LV č. 1 pod súpisným číslom 666.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení vzali na vedomie.
Hlasovanie:
za
5,
proti
0,
zdržal
sa
hl.
0
–
prijaté
uznesenie
č. 348/2017.
2. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2018 – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie
vysvetlila zamestnankyňa na úseku správy miestnych daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková.
Poslanci jednomyseľne schválili VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2018.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 349/2017.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018 – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie OZ. Návrh VZN bližšie vysvetlila zamestnankyňa na úseku správy
miestnych daní a poplatkov Bc. Zuzana Novotková.
Poslanec Marian Híreš sa informoval, či je možné k určitému dátumu vytvoriť zoznam
poplatníkov, ktorým bola poskytnutá úľava, príp. odpustenie miestneho poplatku a dopytoval
sa na podmienky poskytovania úľav a odpustení miestneho poplatku.
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Ing. Vladimír Mazán sa informoval, ako je to s poskytnutím úľavy za komunálny odpad pre
občanov nad 70 rokov a pre občanov, ktorí nemajú veľké množstvo odpadu, keďže kúria
elektrinou alebo plynom, prečo by mali platiť rovnaký poplatok a doplácať na tých, čo kúria
uhlím. K uvedeným dotazom sa vyjadrila zamestnankyňa na úseku správy miestnych daní
a poplatkov Bc. Zuzana Novotková a hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.
Ďalej hl. kontrolor uviedol, že 15 dní pred zasadnutím bol zverejnený návrh vzn. Ak má
niekto pripomienku, treba pripomienkovať návrh počas zverejnenia a nie to riešit priamo na
zasadnutí OZ.
Po rozprave poslanci VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za KO a DSO na rok
2018 jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 350/2017.
4.
Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Valaská Belá – návrh bol zaslaný všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie OZ. Starosta informoval poslancov o uzatvorení Zmluvy o zriadení
a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA s firmou ELT Management
Company Slovakia s.r.o., Bratislava o spätnom zbere pneumatík.
Poslanci VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Valaská Belá jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 351/2017.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá,
vrátane programov a podprogramov, na roky 2018 – 2020 – predložil hlavný kontrolór
obce. Vyjadril sa k predloženému návrhu, ktorý bol vypracovaný v súlade so zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p. a a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
V závere odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce na rok 2018 podľa
predloženého návrhu a rozpočty na roky 2019 a 2020 vziať v zmysle zákona len na vedomie.
Poslanci stanovisko hl. kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá, vrátane
programov a podprogramov, na roky 2018 – 2020 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 352/2017.
6. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2018 – 2010 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2018 – návrh rozpočtu obce Valaská Belá bol zaslaný všetkým
poslancom emailom.
O návrhu rozpočtu informoval starosta obce. Upozornil na príjmovú časť - informoval
o finančných prostriedkoch, ktoré prišli na účet obce na územny plán a o fin. prostriedkoch dotácií na kamerový systém.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o výdavkovej časti rozpočtu obce, hlavne
o výdavkoch týkajúcich sa opráv v kultúrnom dome a opráv hasičskej zbrojnice.
Poslanec Marian Híreš sa informoval o dotácií na kamerový systém – koľko kamier sa plánuje
zakúpiť, ich rozmiestnenie, či už je vybraná firma na realizáciu.
Ďalej uviedol, že kameňom úrazu v rozpočte je 110 tis. € na DHZ. Navrhol ponechať
v položke 30 tis. € (na strechu) a 80 tis. € presunúť na cesty. Taktiež sa informoval, či je
3

v projekte stanovené na čo sa majú finančné prostriedky použiť. Či je vyšpecifikované, čoho
sa výzva týka, či môžeme financie použiť len na jednu časť projektu. K uvedeným dotazom sa
vyjadril starosta obce a hl. kontrolór obce.
Po zapracovaní pripomienky poslanci rozpočet obce Valaská Belá na rok 2018 jednomyseľne
schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 353/2017.
Viacročný rozpočet obce Valaská Belá, vrátane programov a podprogramov poslanci vzali na
vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 354/2017.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2018 – predložil hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2018 jednomyseľne schválilo.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 355/2017.
8. Plán zimnej údržby na obdobie 2018 – plán bol zaslaný všetkým poslancom emailom.
Pripomienkoval ho poslanec Marian Híreš. Informoval sa, či pri zadávaní prác nie je porušený
zákon o konflikte záujmov. Ďalej uviedol, že je potrebné zmapovať koľko kilomentrov ciest
a za aký čas sa odhrnie, aby sme sa mohli od niečoho odraziť. Taktiež navrhol dohodnúť sa
s úradom práce, že v prípade kalamity sa môže nezamestnaným, evidovaným na úrade práce,
zmeniť čas odpracovania.
Na zmapovanie ciest upozornil aj Ing. Vladimír Mazán.
Hl. kontrolór obce informoval prítomných o ustanoveniach zákona o výkone práce vo
verejnom záujme a zákona o konflikte záujmov.
Po krátkej rozprave a zapracovaní pripomienok poslanci plán zimnej údržby na obdobie 2018
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 356/2017.
9. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 2016 – bola zaslaná poslancom emailom.
Poslanci správu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 357/2017.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
bol prítomní Ing. Vladimír Mazán. Informoval sa, prečo sa neefektívne posypávajú cesty
ručne, keď má obec zakúpený posýpač. Starosta obce uviedol, že obec nemala tmavý piesok
a biely sa lepí. Ing. Mazán upozornil, že bolo starostom obce prisľúbené, že sa zabezpečí
piesok, aby sa mohlo rozmetať, pretože obec má priestory, kde piesok môže skladovať. Keď
sa posýpač nevyužíva zbytočne sa do neho vrazili peniaze. Navrhol ho predať a posypávať
ručne.
Ďalej uviedol, že už po tretí raz upozorňuje na to, že faktúry sa zverejňujú aj s trojmesačným
oneskorením a bez príloh.
Hl. kontrolór upozornil, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám sa faktúry zverejňujú do 30 dní od úhrady a v zákone je uvedené, ktoré údaje
z faktúr sa majú zverejňovať, aj v akých termínoch. Bc. Zuzana Novotková uviedla, že všetky
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dokumenty sú zverejnené hneď ako sú kompetentnými zamestnancami pripravené na
zverejnenie.
Marian Híreš – keď faktúry patria medzi povinne zverejňované, tak on ako občan ich chce
vidieť.
Ing. Vladimír Mazán uviedol, že faktúr na obci nie je až tak veľa. Hlavne ich zaujímajú faktúry,
kde sú faktúrované investičné akcie, väčšie sumy. Taktiež podotkol, že je viac faktúr na opravu
auta, ale nie je rozpísané o akú opravu ide. Na uvedené reagoval hl. kontrolór – ku každej
faktúre by mala byť objednávka alebo zmluva, z ktorej je zrejmé, čo bolo fakturované.
Ďalšou pripomienkou Ing. Vladimíra Mazána bolo, či firma Cronson má od obce povolenie
na rozkopávku obecného pozemku.
Marian Híreš uviedol, že na minulotýždňovom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie, že firma
predloží stanovisko TSK Trenčín a v pondelok sa už kopalo aj bez stanoviska. Svojvoľne
rozkopali cestu, ktorá patrí štátu.
Starosta uviedol, že možno mali súhlas. Na to reagoval poslanec Marian Híreš, ktorý podotkol,
že ho mali starostovi predložiť. Je potrebné to kontrolovať, pretože firma zabrala polovicu
námestia a autá parkuje na miestnej tržnici.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval, či sú stanovené nejaké kritériá, podľa ktorých sa budú
prideľovať nájomné byty. Stavba nie je obecná a obec rozdáva dotazníky. Starosta obce –
podmienky budú stanovené vo všeobecne záväznom nariadení. Na to reagoval Marian Híreš –
nariadenie bude pripravené vtedy, keď budeme vedieť náklady, keď bude budova nacenená.
Stavba je stále vo vlastníctve firmy, robia na obecných pozemkoch bez vydaného stavebného
povolenia na stavbu alebo na parkovisko.
Hl. kontrolór Ing. Jozef Krett informoval prítomných o podmienkach pri prenajímaní
nájomných bytov v iných obciach. Je potrebné dohodnúť podmienky, za akých obec stavbu
prevezme, nie za každú cenu. Marian Híreš podotkol, že podmienkou by malo byť, aby firma
urobila ČOV-ku a nie žumpy.
Ing. Vladimír Mazán sa ďalej informoval, či by sa v čase pohrebov a v zimnom období nedalo
prevádzkovať WC v budove domu smútku. Starosta obce – keď nemrzne, bude otvorené.
Zistí podmienky, či je možné dať do WC ohrievač, aby nezamrzla voda. Ing. Peter Dušička
uviedol, že stále je v prevádzke aj suché WC.
Ďalej sa Ing. Mazán informoval, či už obec dostala stanovisko k strechém, či firma urobila
práce na dome smútku, ktoré sa zaviazala urobiť do konca roka 2017. Starosta obce uviedol,
že stanovisko k strechám bolo na obec doručené 13. 12. 2017 s tým, že strecha na dome
smútku je neporušená. Ďalej uviedol, že do dnešného dňa firma nepreviedla žiadne práce. Ing.
Mazán – keď neboli práce urobené, je povinnosťou starostu obce upozorniť ich na dodržanie
termínu. Poslanec Marian Híreš upozornil, že v zmluve sú zle nastavené zmluvné podmienky
a žiadna vymožiteľnosť práv potom nie je.
Ďalej sa Marian Híreš informoval, či zamestnankyňa na úseku kultúrnych služieb Mgr. Denisa
Kučerová má v náplni práce, že rieši závady na budove kultúrneho domu, pretože na
predchádzajúcich zasadnutiach starosta obce uviedol, že riešila zatekanie do budovy. Ak má
zamestnanec v náplni napr. cintorín, tak treba dať aj dom smútku a bude mať plnú
kompetenciu, aby v týchto veciach jednala. Starosta by mal rozdeliť svoje povinnosti medzi
zamestnancov, pretože nemôže byť pri všetkom.
11. Rôzne:
- Návrh rozpočtovej zmeny rozpočtovým opatrením č. 31/2017 – návrh rozpočtovej
zmeny bol zaslaný všetkým poslancom emailom. Poslanci schválili rozpočtovú zmenu
rozpočtovým opatrením č. 31/2017.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 358/2017.
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- Návrh na dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľností
a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO a ich presun do nevymožiteľných
pohľadávok (k 31. 12. 2017) – návrh bol zaslaný všetkým poslancom emailom, vyjadril sa
k nemu starosta obce a pracovníčka na úseku správy miesntych daní a poplatkov Bc. Zuzana
Novotková.
Návrh pripomienkoval poslanec Marian Híreš.
Poslanci jednomyseľne schválili dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok na DzN
a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO a ich presun do nevymožiteľných
pohľadávok.
Hlasovanie: za 5 proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 359/2017.
- Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej na rok 2018 – plán zasadnutí
bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Starosta obce navrhol upraviť
januárový termín zasadnutia OZ kvôli zasadnutiu ZMOS.
Poslanci plán zasadnutí OZ na rok 2018 po zapracovaní zmeny jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 5, proti 0 , zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 360/2017.
12. Diskusia:
 Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
 Starosta obce informoval poslancov, že do 31. 12. 2017 budú Ministerstvom ŽP SR
opäť vyhlásené výzvy na zberné dvory. Uviedol, že rokoval so starostom obce Čavoj
o založení združenia a zriadení zberného dvora.
Poslanec Marian Híreš sa informoval, či majú preverené, či lokalita spĺňa parametre na
zriadenie zberného dvora.
Hl. kontrolór obce uviedol, že Valaská Belá je veľká obec, ktorá by mala mať sama
zberný dvor. Taktiež sa spýtal, či obec Čavoj, ako malá obec, spĺňa podmienky na
založenie združenia. Podotkol, že voziť odpad na Klin, kde by mal byť umiestnený
zberný dvor, nie je lacká alternatíva.
13. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu návrhová komisia prečítala prijaté
uznesenia a starosta obce poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zároveň poďakoval prítomným za spoluprácu počas celého kalendárneho roka.
Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017
Zapísala: Bc. Zuzana Novotková

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a
6

Emília Kňažeková

UZNESENIA

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 14. decembra 2017
(348/2017 – 360/2017)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 35. 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 VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2018.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Valaská Belá.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá, vrátane
programov a podprogramov, na roky 2018 – 2020.
6. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2018 – 2010 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2018 – 2020.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2018.
8. Plán zimnej údržby na obdobie 2018.
9. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 2016.
10. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
11. 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. 348/2017
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, ak neboli zodpovedané písomne, predloženú
starostom obce.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2018.
Uznesenie č. 349/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.
Uznesenie č. 350/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 351/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Valaská
Belá.
Hlasovanie:
Za:

5

Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Marian Híreš, Emília Kňažeková,
Mgr. Andrej Mateáš

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

Ladislav Hronský, Jarmila Kopčanová, Ing. Ľubomír Štolovský,
Viktor Kotian
Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská
Belá, vrátane programov a podprogramov, na roky 2018 – 2020.
Uznesenie č. 352/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá, vrátane
programov a podprogramov, na roky 2018 – 2020.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2018 – 2010 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2018 – 2020.
Uznesenie č. 353/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rozpočet obce Valaská Belá na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie, vrátane výdavkov
podľa programov a podprogramov, na rok 2018 po zapracovaní pripomienok a to:
znížiť zapojenie rezervného fondu na rekonštrukciu a modernizáciu požiadnej zbrojnice
v programe 2.3.6. na položke 717002 z navrhovaných 110 tisíc € na 30 tisíc € a zvýšiť program
6.1. na položke 717002 – rekonštrukcia MK zo 46 tisíc € na 126 tisíc €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 354/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
viacročný rozpočet obce Valaská Belá, vrátane programov a podprogramov, na roky 2019 –
2020.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá
na prvý polrok 2018.
Uznesenie č. 355/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 81. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8: Plán zimnej údržby na obdobie 2018.
Uznesenie č. 356/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zimnej údržby na obdobie 2018.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 9: Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 357/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej závierky a konsolidovanej výročnej
správy k 31. 12. 2016.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 10: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.
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k bodu č. 11: Rôzne.
Uznesenie č. 358/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 31 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

111

Popis upravenej položky

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

322 001 KT zo ŠR obstar.kamerového systému v obci

Rozpočtové zmeny spolu:

Suma
po úprave
rozpočtu
v€

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
0

11 000

11 000
0
0

0

11 000

11 000

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

Popis upravenej položky

Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

Suma pred
úpravou
rozpočtu
v€

Suma
po úprave
rozpočtu
v€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočtové zmeny spolu:

Rozpočet pred
úpravou
v€

Rozpočet
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy spolu:

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

0

1 238 747,00
34 000,00
136 911,00
1 409 658,00

0
Úprava
rozpočtu:
+ zvýšenie
- zníženie
v€

0,00
11 000,00
0,00
11 000,00

0,00
Rozpočet
po zmene
v€

1 238 747,00
45 000,00
136 911,00
1 420 658,00

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 359/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich presun do nevymožiteľných pohľadávok
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 360/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej na rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 4

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

Vo Valaskej Belej dňa 18. 12. 2017

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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