Zápisnica

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Mgr. Ján Králik, LL.M. – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
2 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2230 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. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie hasičskej zbrojnice a podpísanie
zmluvy o dielo.
3. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie zdravotného strediska
a podpísanie zmluvy o dielo.
4. Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov.
5. Žiadosť RESmont s.r.o o prenájom nebytových priestorov.
6. Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa.
7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020.
8. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27.02.2020.
9. Ukončenie nájomného vzťahu medzi Obcou Valaská Belá a Jánom Höferom, so
sídlom: Kollárová 22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 738 výpoveďou, vrátane
vzájomného finančného vysporiadania.
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá na
II. polrok 2020.
11. Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Belej na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.
12. Správa hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá.

13. Schválenie obecného podniku vo forme obchodnej spoločnosti s názvom "Obecný
podnik Valaská Belá, s. r. o., so sídlom: Valaská Belá" a predmetom podnikania.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
15. Rôzne.
16. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 22. 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 7 poslancov. Starosta obce prečítal program rokovania OZ.
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky.
Hlasovanie: za 7 proti 0, zdržali sa 0 program rokovania OZ bol schválený
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Rastislav Repka
a Juraj Gabaš.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Milana
Čičmanca a Ing. Vladimíra Mazána.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 7, 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 ústne.
Správu o plnení úloh pripomienkoval poslanec Ing. Vladimír Mazán – spýtal sa na uznesenie
ohľadom podania žiadosti o dodatočné povolenie na parkovisko na cintoríne. Starosta obce
uviedol, že rieši vyjadrenia k stavebnému povoleniu. Ing. Vladimír Mazán - ďalej podotkol, že
bolo prijaté uznesenie k zberu odpadu ako sa to doriešilo. Tento systém ešte nie je preverený.
Ďalej sa poslanec Ing. Vladimír Mazán informoval k plneniu uznesenia, ktoré sa týkalo
osadenia značiek, poslanec Mgr. Rastislav Repka na to reagoval, že najskôr sa vyrieši osadenie
zrkadiel a potom sa postupuje podľa vyjadrenia dopravného inšpektorátu.
Ďalej poslanec Ing. Vladimír Mazán pripomienkoval budovu domu smútku, konkrétne
odstránenie závad čo robila firma, ktorá realizovala rekonštrukciu tejto budovy. Starosta obce
uviedol, že oslovil klampiarske firmy, ale ani jedna nemala záujem realizovať opravu.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán pripomenul, že sa uvoľnili peniaze na realizáciu javiska v parku,
prečo nie sú doteraz ani projekty, reagoval na to poslanec Mgr. Rastislav Repka, ktorý uviedol,
že by sa javisko mohlo umiestniť na zdravotné stredisko.
Poslanci záverom správu o plnení úloh vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš) – prijaté
uznesenie č. 199/2020.
2. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie hasičskej zbrojnice a podpísanie
zmluvy o dielo – výsledky predložil starosta obce. Zmluva bola predložená do verejného
obstarávania bez mena zhotoviteľa, prihlásili sa 3 uchádzači, jedna firma nenacenila výkaz
2

výmer, najnižšia cena bola od firmy RESmont, s. r. o. Prievidza. Výsledky pripomienkoval
poslanec Ing. Vladimír Mazán, ktorý podotkol, že nevie prečo je tam akumulačná nádoba keď
sa nebude robiť tepelné čerpadlo a nie je ani navrhnuté v projekte. Vstúpil do toho pán
Michal Kuric – zástupca spoločnosti RESmont Prievidza. Zdôvodnil, že akumulačná nádoba
slúži na vyrovnávanie tepla. Hl. kontrolór navrhol tento bod odložiť a urobiť krátku poradu,
lebo vznikli nové skutočnosti. Po krátkej prestávke poslanci hlasovali za uzatvorenie zmluvy
o dielo na vykurovanie hasičskej zbrojnice s firmou RESmont, s. r . o., Prievidza s tým, že
bude ukončená realizácia diela do 30 dní od účinnosti zmluvy.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 –prijaté uznesenie č. 200/2020.
3. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie zdravotného strediska
a podpísanie zmluvy o dielo – o výsledkoch VO oboznámil starosta obce – bolo oslovených
8 firiem a prihlásila sa jedna.
Po rozprave medzi poslancami, starostom obce a hl. kontrolórom poslanci súhlasili
s uzatvorením zmluvy o dielo na vykurovanie zdravotného strediska s vysúťaženou
spoločnosťou RESmont s.r.o. Prievidza s realizáciou prác do konca októbra 2020.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 201/2020 – uznesenie bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4. Žiadosť Jaroslava Králika - LukraNet.sk, Valaská Belá 572 o prenájom obecných
rozhlasových stĺpov – žiadosť prečítal starosta obce. Žiadosť zdôvodnil aj pán Jaroslav
Králik – zástupca podniku LukraNet. Ponúkol počas celého prenájmu zabezpečovať údržbu
stĺpov a tiež ozvučenie časti obce Gápel z existujúceho rozhlasového vedenia v obci Valaská
Belá. Po rozprave poslanci schválili zámer prenájmu rozhlasových stĺpov horeuvedenému
žiadateľovi v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9c, ods. 9
písm. c) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 1 euro za stĺp a rok, podľa
predloženej žiadosti. Osobitným zreteľom je, že žiadateľ sa bude o stĺpy starať a udržiavať ich
podľa zmluvy bezodplatne.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 202/2020 – uznesenie bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
5. Žiadosť RESmont s. r. o., Prievidza o prenájom nebytových priestorov – žiadosť
prečítal starosta obce. Po rozprave poslanci žiadosť odložili do budúceho rokovania OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 203/2020.
Zároveň odporučili starostovi obce pripraviť alternatívy k prenájmu alebo predaju budovy
garáže súpisné číslo 474.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 204/2020.
6. Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa – návrh
predložil a prečítal starosta obce. Za zriaďovateľa do Rady školy na obdobie
október 2020 – september 2024 starosta obce navrhol delegovať poslancov Ing. Petra
Dušičku, Mgr. Rastislava Repku, Juraja Gabaša a Milana Čičmanca.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 205/2020.
7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020 – starosta obce vysvetlil
podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre rok 2020. Je to bezúročná finančná
výpomoc, ktorú môže poskytnúť štát obci. Poslanec Marian Híreš sa informoval, či je
k dispozícii plnenie rozpočtu, či vieme ako na tom obec momentálne s financiami je.
O výpomoc odporučil žiadať až na budúci mesiac, keď bude známe plnenie rozpočtu. Obecné
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zastupiteľstvo odložilo podanie žiadosti o návratnú fin. výpomoc do budúceho rokovania OZ
s tým, že budú predložené ekonomické ukazovatele obce.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 206/2020.
8. Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27. 02. 2020 – v minulosti bolo prijaté uznesenie o odložení tohto
dodatku. Upozornil na to aj hl. kontrolór, ktorý uviedol, že je proti tomu ako je dodatok
urobený. Navrhol odložiť schválenie dodatku na budúce rokovanie OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 207/2020.
9. Ukončenie nájomného vzťahu medzi Obcou Valaská Belá a Jánom Höferom, so
sídlom Kollárova 22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 738 výpoveďou, vrátane
vzájomného finančného vyporiadania – k ukončeniu nájomného vzťahu sa vyjadril hlavný
kontrolór, ktorý okrem iného uviedol, že navrhol ukončenie nájomného vzťahu z dôvodu
hrubého porušenia nájomnej zmluvy. Podotkol, že zo strany pána Höfera to chápe ako
ignoráciu voči prenajímateľovi, pretože nájomné nebolo uhradené za viac ako jeden rok. Ďalej
uviedol, že ako je možné, že sa to muselo ťahať až rok. K ukončeniu nájomného vzťahu sa
vyjadril aj nájomca pán Ján Höfer. Neplatenie nájmu odôvodnil tým, že mal osobné problémy
a tiež problémy s personálom, čo boli hlavné dôvody omeškania platieb v minulom roku. Keď
sa mu situácia stabilizovala, tak prišiel Covid19, kedy musel zavrieť prevádzku na tri mesiace.
Do dnešného dňa má všetko zaplatené. Hlavný kontrolór upozornil obecné zastupiteľstvo na
platnú nájomnú zmluvu, uviedol, že tým, že nebolo nájomné uhradené dlhšie ako za tri
mesiace, nastala skutková podstata na ukončenie nájomného vzťahu.
Poslanci hlasovali za ukončenie nájomného vzťahu medzi Obcou Valaská Belá a Jánom
Höferom, so sídlom Kollárova 22, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 7 – uznesenie nebolo prijaté.
Poslanci Marian Híreš a Ing. Vladimír Mazán podali poslanecký návrh a odporučili doriešiť
nájomný vzťah s pánom Jánom Höferom v zmysle nájomnej zmluvy.
Hlasovanie: za 2 (Marian Híreš a Ing. Vladimír Mazán), proti 0, zdržal sa hl. 5 (Ing. Peter
Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš) – uznesenie
nebolo prijaté.
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá na
II. polrok 2020 – predložil písomne hl. kontrolór. Poslanec Mgr. Rastislav Repka uviedol, že
plán kontrolnej činnosti mal byť pred schválením zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce – z tohto dôvodu bolo schválenie plánu kontrolnej činnosti odložené do budúceho
rokovania OZ.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 208/2020.
11. Schválenie rokovacieho poriadku Komisie obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Belej na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –
rokovací poriadok vypracoval a predložil na schválenie hl. kontrolór obce Mgr. Ján
Králik, L.L.M. Hl. kontrolór vysvetlil aké je poslanie tejto komisie a ako má komisia na
ochranu verejného záujmu pracovať.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 209/2020.
12. Správa hlavného kontrolóra obce Valaská Belá – predložil ju pán hl. kontrolór.
Informoval obecné zastupiteľstvo o podaní podnetu na prešetrenie postupu obecného
zastupiteľstva pri prenájme majetku obce na zdravotnom stredisku, konkrétne ambulancie pre
všeobecného lekára.
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Ďalej hl. kontrolór informoval o nedoplatkoch vyúčtovania bytov na základnej škole. Reagoval
na to, že mu bolo vytknuté zo strany nájomníkov bytov v základnej škole, že postupuje
neľudsky, chcel stretnutie s nájomníkmi, na ktoré nereagovali, chcel urobiť dohodu
s nájomníkmi, dostal odpoveď, aby im prestal vypisovať, lebo podniknú právne kroky proti
nemu. Uviedol, že nájomný vzťah je dočasný vzťah. On urobil v tejto veci také kroky, aké
vedel, a čo ďalej je treba rozhodnúť. Je potrebné to uzavrieť, lebo sú to nedoplatky.
Hlavný kontrolór pripomenul pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, že skladali sľub,
že budú rozhodovať v súlade so zákonmi a ústavou Slovenskej republiky. Podľa neho sa niečo
porušilo a musí sa s tým niečo robiť. Podľa neho sú to závažné veci a z toho dôvodu podáva
ústavný návrh Komisii obecného zastupiteľstva obce Valaská Belá na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára – starostu obce. Komisii to posúva na
riešenie a v lehote by mala zaujať stanovisko. Uvedený materiál odovzdal v jednom
vyhotovení každému členovi komisie. Komisia musí zaujať stanovisko, potom o tom bude
rozhodovať obecné zastupiteľstvo a OZ musí o tom rozhodnúť. Dotyčná osoba sa buď vzdá
funkcie, alebo podá odvolanie na ústavný súd. Treba to konečne uzavrieť.
Mgr. Rastislav Repka – uviedol že komisia nemá právne vzdelanie. Hl. kontrolór uviedol, že
nejde o právne veci.
Hl. kontrolór išiel uskutočniť podanie predsedovi komisie pre verejný záujem. Na to sa dvaja
členovia komisie písomne vzdali členstva v komisii pre verejný záujem. Jedná sa o poslancov
Milana Čičmanca a Ing. Petra Dušičku (predseda komisie). Ostal členom komisie len poslanec
Mgr. Rastislav Repka.
Hlavný kontrolór odovzdal ústavnú sťažnosť členovi komisie Mgr. Rastislavovi Repkovi
Ústavný návrh na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára –
starostu obce Valaská Belá vo veci nepodania majetkového priznania a uzavretia zmlúv o diela
bez uznesení obecného zastupiteľstva.
Správu hlavného kontrolóra poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Milan Čičmanec a Ing. Peter Dušička) – prijaté
uznesenie č. 210/2020.
13. Schválenie obecného podniku vo forme obchodnej spoločnosti s názvom "Obecný
podnik Valaská Belá, s. r. o., so sídlom: Valaská Belá" a predmetom podnikania –
vysvetlenie podal hl. kontrolór. Prebehla rozprava medzi poslancami a hl. kontrolórom.
Poslanci návrh na založenie obecného podniku vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 211/2020.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Informácia pána Ing. Fiačana – finančné služby a finančné poradenstvo pre právnické
osoby, informoval o finančných službách, úveroch a prefinancovaní rekonštrukcie budov.
Oboznámil poslancov o tom čo je garantovaná energetická služba – garantuje právnickej
osobe nejakú investíciu, pred tým ako sa zrealizuje, vypracuje hĺbkový energ. audit.
15. Rôzne
Nedoplatky v nájomnom bytovom dome v centre obce – informáciu podal hl. kontrolór,
prebehla rozprava medzi poslancami a pánom hl. kontrolórom.
Na rokovaní nebol prítomný poslanec Juraj Gabaš.
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Poslanec Mgr. Rastislav Repka predložil poslanecký návrh na schválenie Zriaďovacej listiny
Obecného múzea Valaská Belá. Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 poslanec (Juraj Gabaš) – prijaté
uznesenie č. 212/2020.
Starosta obce informoval o realizácií brán na budove hasičskej zbrojnice – medzi poslancami
a starostom obce prebehla rozprava.
Poslanec Mgr. Rastislav Repka – informoval o zlom stave strechy na kultúrnom dome.
Starosta obce informoval o vyjadrení OR PZ ODI Prievidza k umiestneniu zrkadiel.
Juraj Gabaš – informoval ohľadom tepelného čerpadla – dotácie, informoval o energetickom
audite a o úsporách pri takomto druhu vykurovania.
16. Uznesenie, 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 30. 9. 2020
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a

Ing. Vladimír Mazán

UZNESENIA

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 24. septembra 2020
(199/2020 – 212/2020)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 22. zasadnutí prerokovalo tieto body:
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie hasičskej zbrojnice a podpísanie
zmluvy o dielo.
3. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie zdravotného strediska
a podpísanie zmluvy o dielo.
4. Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov.
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5. Žiadosť RESmont s. r. o., Prievidza o prenájom nebytových priestorov.
6. Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa.
7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020.
8. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27.02.2020.
9. Ukončenie nájomného vzťahu medzi Obcou Valaská Belá a Jánom Höferom, so
sídlom: Kollárová 22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 738 výpoveďou, vrátane
vzájomného finančného vyporiadania.
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá na
II. polrok 2020.
11. Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Belej na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.
12. Správa hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá.
13. Schválenie obecného podniku vo forme obchodnej spoločnosti s názvom "Obecný
podnik Valaská Belá, s. r. o., so sídlom: Valaská Belá" a predmetom podnikania.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
15. 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. 199/2020
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:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav
Repka, Juraj Gabaš,
Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie zdravotného strediska
a podpísanie zmluvy o dielo.
Uznesenie č. 200/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o dielo na vykurovanie hasičskej zbrojnice „Modernizácia požiarnej
zbrojnice – vykurovanie“ s úspešným uchádzačom verejného obstarávania RESmont s. r. o.
Prievidza s realizáciou do 30 dní od účinnosti zmluvy.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav
Repka, Juraj Gabaš, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie zdravotného strediska
a podpísanie zmluvy o dielo.
Uznesenie č. 201/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o dielo na vykurovanie zdravotného strediska „Rekonštrukcia kúrenia
na
zdravotnom
stredisku“
s úspešným
uchádzačom
verejného
obstarávania
RESmont, s. r. o Prievidza s realizáciou do 31. 10. 2020.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav
Repka, Juraj Gabaš, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Žiadosť Jaroslava Králika – LukraNet.sk, Valaská Belá 572 o prenájom
obecných rozhlasových stĺpov.
Uznesenie č. 202/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer prenajať majetok obce Valaská Belá Jaroslavovi Králikovi – LukraNet.sk, bytom
Valaská Belá 572 a to rozhlasové stĺpy v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z.
v platnom znení § 9c, ods. 9 písm. c) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu
1 euro za stĺp a rok, podľa predloženej žiadosti. Osobitným zreteľom je, že žiadateľ sa bude
o stĺpy starať a udržiavať ich podľa zmluvy bezodplatne.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav
Repka, Juraj Gabaš, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Žiadosť RESmont s. r. o., Š. Králika 439/15, Prievidza o prenájom
nebytových priestorov.
Uznesenie č. 203/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
žiadosť o prenájom nebytových priestorov majetku obce Valaská Belá spoločnosti
RESmont s. r. o., Š. Králika 439/15, Prievidza do budúceho rokovania OZ.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav
Repka, Juraj Gabaš, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 204/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť alternatívy k prenájmu, alebo predaju budovy garáže súpisné
číslo 474 za požiarnou zbrojnicou do budúceho rokovania OZ.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Mgr. Rastislav
Repka, Juraj Gabaš, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

bodu č. 6: Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa.

Uznesenie č. 205/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení delegovaných
zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou vo Valaskej
Belej a to: Ing. Peter Dušička, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš a Milan Čičmanec.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7: Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020.
Uznesenie č. 206/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na rok 2020 vo výške 39 629 eur do budúceho
rokovania OZ s tým, že budú predložené ekonomické ukazovatele obce.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8: Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis
ČOV AT-75 ovál Valaská Belá zo dňa 27. 02. 2020.
Uznesenie č. 207/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT – 75 ovál Valaská
Belá zo dňa 27. 2. 2020.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 9: Ukončenie nájomného vzťahu medzi Obcou Valaská Belá a Jánom
Höferom, so sídlom: Kollárova 22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 738
výpoveďou, vrátane vzájomného finančného vyporiadania.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
k bodu č. 10: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Valaská
Belá na II. polrok 2020.
Uznesenie č. 208/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá na II. polrok
2020 do budúceho rokovania OZ.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 11: Schválenie rokovacieho poriadku Komisie obecného zastupiteľstva vo
Valaskej Belej na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov.
Uznesenie č. 209/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rokovací poriadok Komisie obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 210/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Valaská Belá .
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 13: Schválenie obecného podniku vo forme obchodnej spoločnosti s názvom
"Obecný podnik Valaská Belá, s. r. o., so sídlom: Valaská Belá" a predmetom
podnikania.
Uznesenie č. 211/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
návrh na založenie obecného podniku vo forme obchodnej spoločnosti s názvom Obecný
podnik Valaská Belá, s. r. o. so sídlom Valaská Belá a predmetom podnikania.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 14: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
V tomto bode rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie.

k bodu č. 15: Rôzne
Uznesenie č. 212/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zriaďovateľskú listinu obecného múzea Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Ing. Peter Dušička, Danka Golejová, Milan Čičmanec, Ing. Vladimír
Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka,
Štefan Hlinka, Mgr. Herta Dušičková, Juraj Gabaš,

Vo Valaskej Belej dňa 30. 9. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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