Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 20. novembra 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Bc. Zuzana Novotková – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Mgr. Ján Králik, LL.M. – hlavný kontrolór obce
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2230 h.
***
Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov.
2. Žiadosť Romana Matoušeka, ul. Pažite 541/4, Zemianske Kostoľany
o rozšírenie a začlenenie do územného plánu obce.
3. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 2021.
4. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o dotáciu z rozpočtu obce.
5. Žiadosť Jána Höfera, bytom Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom
o predĺženie nájmu.
6. Plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2020.
7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na rok 2020.
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo
9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa v školských zariadeniach na území Obce Valaská Belá.
9. Základná škola s materskou školou Valaská Belá - Správa o výchovnovzdelávacej činnosti
10. Základná škola s materskou školou Valaská Belá - Dodatok č. 1 k Plánu
profesijného rozvoja 2019 – 2023 – Ročný plán profesijného rozvoja
2020/2021
11. Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice.
12. Rekonštrukcia kotolne zdravotného strediska.
13. Vývoz TKO.
14. Rôzne.
15. Uznesenie, záver.

***
Otvorenie zasadnutia – 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej
otvoril a viedol zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle
§ 12 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Podľa podpísanej prezenčnej listiny zástupca starostu obce konštatoval prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva bolo prítomných 9 poslancov. Zástupca starostu obce prečítal
program rokovania OZ. Oboznámil prítomných poslancov, že bol č. 7 sa vypúšťa, nakoľko už
nie je aktuálny, žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na rok 2020 bolo potrebné podať do
konca mesiaca október 2020. Body programu sa posunuli.
Poslanci hlasovali za schválenie programu.
Hlasovanie: za 9 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 9, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce určil
Danku Golejovú a Štefana Hlinku.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu obce určil
Bc. Zuzanu Novotkovú.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, – zapisovateľka zápisnice bola schválená.
1. Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov – informoval
zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička, zámer bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí
OZ. Poslanec Ing. Vladimír Mazán sa informoval, kto bude zodpovedný za vzniknuté škody
spôsobené treťou stanou.
Poslanec Juraj Gabaš citoval návrh zmluvy.
Ing. Vladimír Mazán uviedol, že do zmluvy o dielo treba zapracovať, že obec nebude
zodpovedať za škody spôsobené treťou stranou.
K návrhu sa priklonil aj poslanec Marian Híreš, ktorý uviedol, že v zmluve by malo byť presne
definované, za akých podmienok bude obec stĺpy prenajímať.
Po zapracovaní pripomienky poslanci hlasovali o prenájme obecných rozhlasových stĺpov.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 –prijaté uznesenie č. 213/2020 – uznesenie bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
2. Žiadosť Romana Matoušeka, ul. Pažite 541/4, Zemianske Kostoľany o rozšírenie
a začlenenie do územného plánu obce – žiadosť bola doručená emailom všetkým
poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Prečítal ju zástupca starostu obce a
informoval prítomných poslancov o chybne uvedených číslach parciel v žiadosti, ktoré
nekorešpondujú s parc. číslami uvedenými na liste vlastníctva žiadateľa. Poslanec Marian Híreš
uviedol, že je potrebné myslieť aj na ostatné náklady spojené so zmenou UPD.
Hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa hl. 3 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Juraj Gabaš) –
uznesenie nebolo prijaté.
3. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá o poskytnutie finančnej
dotácie na rok 2021 – žiadosť bola doručená emailom všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie OZ, prečítal ju zástupca starostu obce. O navýšení dotácie
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informoval poslanec Mgr. Rastislav Repka a Ing. Peter Dušička, ktorý navrhol navýšiť dotáciu
o 1000 €.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán upozornil, že nie je možné spájať financie na prevádzku
s opravou budovy. Dotácia môže byť podľa neho iba na činnosť, pretože financie by mali byť
účelovo viazané.
Poslanec Mgr. Rastislav Repka podotkol, že dotácia by mala byť použitá na školenia a iné
výdavky, materiálové vybavenie a pod. Čo sa týka opravy budovy tieto musia byť hradené
z finančných prostriedkov obce.
Zamestnankyňa obce Mgr. Elena Obuchová informovala prítomných o možnosti použitia
dotácie z rozpočtu obce a jej zúčtovania. Uviedla, že zúčtovanie sa prísne kontroluje a musia
byť dodržané podmienky poskytnutia dotácie.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán uviedol, že má výhradu voči žiadosti, v ktorej je uvedené, že
dotácia bude poskytnutá aj na nákup materiálu.
Po zapracovaní pripomienky poslanci hlasovali za poskytnutie dotácie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Vladimír Mazán) – prijaté uznesenie č. 214/2020
4. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o dotáciu z rozpočtu obce – žiadosť bola
doručená emailom všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ, prečítal ju
zástupca starostu obce.
K žiadosti sa vyjadril poslanec Marian Híreš, ktorý sa dotazoval na výšku dotácie, nakoľko sa
časť súťaže neodohrala.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 215/2020.
5. Žiadosť Jána Höfera, bytom Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom
o predĺženie nájmu – žiadosť bola doručená emailom všetkým poslancom spolu
s pozvánkou na rokovanie OZ, prečítal ju zástupca starostu obce. Uviedol, že nájom je do
konca roka 2020.
Poslanec Marian Híreš sa dotazoval ako je postavená zmluva a upozornil, že stanovené
podmienky zmluvy mali byť dodržané.
Následne sa informoval u zamestnankyne obce Mgr. Eleny Obuchovej, kto má na starosti
plnenie nájomných zmlúv a uviedol, že starosta obce zavádza poslancov vyjadreniami, že
nájomca má všetky záväzky uhradené aj keď nie sú a že nájom nebol uhrádzaný v zmysle
zmluvných podmienok.
O vymáhaní nedoplatkov pána Höfera informovala Mgr. Elena Obuchová. Uviedla, že
nakoľko si nájomca neplnil svoje povinosti ani po mnohých výzvach, požiadala o spoluprácu
hl. kontrolóra obce.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán uviedol, že pán Höfer na upomienky zo strany obce nereagoval,
reagoval až na základe platobného rozkazu.
Ďalej sa Ing. Vladimír Mazán dotazoval, či neplatenie je hrubé porušenie zmluvy. Mgr. Elena
Obuchová uviedla, že áno.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 3 (Danka Golejová, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán)
– prijaté uznesenie č. 216/2020.
6. Plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2020 – bolo doručené emailom
všetkým poslancom OZ, bližšie informovala zamestnynkyňa obce Mgr. Elena Obuchová –
doplnila predložené plnenie rozpočtu obce o informáciu, koľko financií je k 31. 10. 2020 na
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účtoch obce, aká je výška účelových financií a výška úverov. Taktiež informovala
o percentuálnom plnení príjmov a výdavkov k dnešnému dňu.
Poslanci Ing. Vladimír Mazán a Marian Híreš sa bližšie informovali k jednotlivým príjmovým
položkám. Na dotazy odpovedali zamestnankyne obce Mgr. Elena Obuchová a Bc. Zuzana
Novotková.
Ďalej sa Ing. Vladimír Mazán informoval na náklady spojené s ČOV na bytovom dome
v centre obce. Mgr. Elena Obuchová uviedla, že čo sa týka prevádzky bytového domu faktúry
obec preposiela správcovi budovy a náklady by sa mali premietnuť v nájmoch.
Poslanec Mgr. Rastislav Repka informoval prítomných o výmene žúmp za čističky a o dotaze
obyvateľov bytovky k parkovisku pri bytovom dome.
Po rozprave poslanci vzali plnenie rozpočtu na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 217/2020.
7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
v školských zariadeniach na území Obce Valaská Belá – návrh bol zverejnený na úradnej
tabuli a na webovej stránke obce. O návrhu VZN bližšie informovala zamestnankyňa obce
Mgr. Elena Obuchová.
Poslanci Marian Híreš a Ing. Vladimír Mazán sa dotazovali na prevádzkové náklady školskej
jedálne. Zaujímal ich dôvod, prečo jeden subjekt počas výpadku ušetril a druhému subjektu
chýbajú financie.
Ing. Vladimír Mazán žiadal predložiť dôvodovú správu.
Zástupca starostu obce prerušil zasadnutie OZ a vyhlásil krátku 5minútovú prestávku.
Po prestávke poslanci pokračovali v rokovaní OZ.
Po zapracovaní pripomienok poslanci hlasovali za prijatie VZN.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 218/2020.
8. Základná škola s materskou školou Valaská Belá - Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti – o správe informoval zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička.
Poslanci vzali správu na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 219/2020.
9. Základná škola s materskou školou Valaská Belá - Dodatok č. 1 k Plánu
profesijného rozvoja 2019 – 2023 – Ročný plán profesijného rozvoja 2020/2021 –
o dodatku informoval zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička.
Poslanci vzali dodatok aj ročný plán profesijného rozvoja na vedomie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 220/2020.
10. Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice – o rekonštukcii budovy informoval
zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička. Uviedol, že kotol je nainštalovaný a funguje.
Ďalej uviedol, že dnešným dňom končí verejné obstarávanie ohľadom garážovej brány a
vybraná firma bránu dodá v priebehu mesiaca december. Hasiči chcú pokračovať
v rekonštrukcii budovy a to výmenou dverí a okien. Ďalšie informácie predniesol poslanec
Mgr. Rastislav Repka. Taktiež upozornil na zatekanie dažďovej vody na obvodové múry
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budovy hasičskej zbrojnice a uviedol, že voda zo zvodov vyteká na miestnu komunikáciu, že
tento problém trvá už druhý rok a keď voda zamrzne môže sa stať nejaká nehoda.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán podotkol, že poslanci opäť riešia len dôsledky, pretože sa
neurobili odkvapové rury a chodníky tak ako sa mali, bolo potrebné urobiť to tak ako je
uvedené v projektovej dokumentácií.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán ďalej uviedol, že kanalizácia je navrhnutá v cene 1200 €, a kvôli
porovnaniu žiada sumu rozčleniť na výdavky na materiál a na prácu.
Poslanec Mgr. Rastislav Repka informoval prítomných, že daná záležitosť nemusí byť riešená
na rokovaní OZ, pretože je to v kompetencii starostu, ale nakoľko je to veľmi akútne malo by
sa to vyriešiť. Uviedol taktiež, že výkopové práce robia členovia DHZ vo vlastnej réžii.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 221/2020.
Na zasadnutie OZ sa dostavil hl. kontrolór obce Mgr. Ján Králik, LL.M.
11. Rekonštrukcia kotolne zdravotného strediska – o rekonštrukcii kotolne informoval
zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička. Informoval o prebiehajúcich prácach na kotolni, o
výmene radiátorov a o tom, že práce na kúrení budú pravdepodobne ukončené do konca
novembra 2020.
Zástupca starostu obce navrhol poslancom OZ financie z rezervného fondu, ktoré boli určené
na náter strechy na budove zdravotného strediska, použiť na rekonštrukciu miestností, ktoré
má v nájme všeobecný lekár pre dospelých. Jedná sa o výmenu 6 ks okien.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Milan Čičmanec.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0, nehlasoval 1 (Milan Čičmanec) – prijaté uznesenie
č. 222/2020.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Milan Čičmanec.
12. Vývoz TKO – o vývoze TKO informoval zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička.
Uviedol, že starosta obce spolu so zamestnankyňou obce Danielou Cigáňovou zabezpečovali
vývoz, nakoľko firma INGPORS porušila zmluvu a odmietla naďalej vyvážať komunálny
odpad v našej obci.
Následne prebehla medzi poslancami a hlavným kontrolórom dlhšia rozprava k danému
problému a poslanci OZ doporučili starostovi obce zistiť cenovú kalkuláciu na zakúpenie
nového Kuka-vozu, na operatívny lízing a cenovú kalkuláciu na vývoz TKO externými
spoločnosťami.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 223/2020.
13. Rôzne
- Zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička informoval o rozpočtovej zmene
č. 24/2020. Podrobnejšie informácie podala zamestnankyňa obce Mgr. Elena
Obuchová.
Poslanci hlasovali za schválenie predloženej rozpočtovej zmeny.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 224/2020.
-

Zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička ďalej informoval o zničenej miestnej
komunikácií v časti obce Matušíková na laze u Kochanov. Uviedol, že cesta bola
zničená pri povodni (bol vyhlásený 3. povodňový stupeň), cesta je celá vymytá,
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pôvodne bola štrková, ale dala by sa urobiť betónová cesta. Taktiež uviedol, že túto
opravu preplatí štát.
Ing. Vladimír Mazán uviedol, že voda strhne aj betónovú cestu. Podľa neho je
technické riešenie také, že je potrebné zväčšiť prietok priepustu, t.j. rúry odstrániť
a premostiť.
Hl. kontrolór upozornil, že štát preplatí opravu komunikácie len v prípade, že sa
komunikácia dá do pôvodného stavu.
OZ odporučilo starostovi obce zabezpečiť opravu cesty po povodni a to vysypanie
a zhutnenie.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 225/2020.
-

Zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička predložil prítomným cenovú ponuku na
dodávku inžinierskych sietí – porucha kanalizácie a prepadnutie cesty po povodni vo
výške 4.000 € pri rodinnom dome pani Melánie Slugeňovej.
K uvedenému sa vyjadril poslanec Ing. Vladimír Mazán. Uviedol, že je za opravu
kanalizácie, ale je potrebné predložiť viac cenových ponúk.
OZ odporučilo starostovi obce vykonať k uvedenému prieskum trhu.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 226/2020.

-

Poslankyňa Danka Golejová uviedla, že v časti obce Stanáková zamestnanci SSE pri
prácach zničili cesty.
K uvedenému sa vyjadril Mgr. Rastislav Repka, ktorý informoval, že cesty budú
opravené a práce prefakturované SSE.

-

Mgr. Rastislav Repka – informoval sa, či je nejaký záujem zo strany poslancov na
rozšírenie adventnej výzdoby v parku, predložil 3 cenové ponuky na adventný veniec.
K návrhu sa vyjadrili poslanci Ing. Peter Dušička, Juraj Gabaš, Marian Híreš a Ing.
Vladimír Mazán. Poslanec Marian Híreš doporučil obhliadku adventného venca
v areáli Skanzenu Sklený sen a zistenie jeho ceny.

-

Poslanec Marian Híreš sa dotazoval na defibrilátor. K uvedenému podal informácie
poslanec Mgr. Rastislav Repka, ktorý predložil cenovú ponuku na defibrilátor aj
resustitačný vak.
Poslanci hlasovali za zakúpenie defibrilátora a resustitačného vaku na základe
predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 227/2020.

-

Poslanec Ing. Vladimír Mazán sa dotazoval na viaceré veci a to:
o kedy budú osadené zakúpené zrkadlá a radary, ktoré mali byť osadené do
septembra 2020 – k uvedenému informoval poslanec Mgr. Rastislav Repka,
ktorý uviedol, že sa na to dotazuje pravidelne. Dodal, že najskôr sa v obci
robili mosty a potom nastala karanténna situácia.
o kedy budú vyšpecifikované značky, ktoré mali byť v obci osadené,
o ako dopadla výzva na dodávku strojov – k uvedenému podal informáciu
zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička a uviedol, že pre stroj – traktor
pôjdu v pondelok zamestnanci obce. Dodal tiež, že i keď by obec traktor
vedela využiť na mnohé iné veci, 5 rokov musí byť využívaný len účel určený
vo výzve.
o QR kódy – či bola starostom obce nájdená iná firma na evidenciu odpadov,
6

o dodržiavanie VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Valaská
Belá - konkrétne na poukazovanie nájmov na účet obce. V prípade, že sa VZN
nedodržiava požiadal hl. kontrolóra o vyvodenie opatrení na jeho
dodržiavanie.
o podanie žiadosti o podanie stavebného povolenia na parkovisko pri dome
smútku,
o ďalej sa dotazoval, či obec reagovala na nejaké výzvy, ktoré boli vyhlásené,
o na základe čoho sa robil sádrokartónový strop v budove obecného úradu
a v budove školskej jedálne. Uviedol, že obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
financie len na vymaľovanie a výmenu podláh v budove obecného úradu.
Dotazoval sa u hl. kontrolóra, či to bolo možné urobiť, keď poslanci
neuvoľnili financie a zrealizovali sa práce na strope v budove obecného úradu
aj školskej jedálne. Zároveň požiadal hlavného kontrolóra o vyvodenie
dôsledkov voči starostovi obce, nakoľko nechal strechu v budove školskej
jedálne zatekať a musel byť urobený kartónový strop.
K uvedenému sa vyjadril zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička, ktorý
uviedol, že súhlasí s rozhodnutím starostu a s prácami na strope v budove
školskej jedálne.
o Ďalej sa poslanec Ing. Vladimír Mazán dotazoval na činnosť Komisie na
ochranu verejného záujmu, ktorej bolo doručené podanie a mala vo veci
konať. K činnosti komisie podal informáciu poslanec Mgr. Rastislav Repka,
ktorý uviedol, že nakoľko sa svojho členstva v komisii vzdali dvaja členovia
a ostal len on ako aktívny člen, komisia je nefunkčná.
Hlavný kontrolór upozornil prítomných na lehotu stanovenú podľa
rokovacieho poriadku komisie, kedy má komisia zaujať stanovisko k podaniu
a na potrebu vymenovať nových členov komisie.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán dal poslanecký návrh na voľbu nových členov
Komisie na ochranu verejného záujmu a to: Marian Híreš, Juraj Gabaš, Štefan
Hlinka, Danka Golejová, Mgr. Herta Dušičková, Ing. Vladimír Mazán.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 5 (Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička,
Mgr. Herta Dušičková, Juraj Gabaš, Mgr. Rastislav Repka) – uznesenie nebolo
prijaté.
o Poslanec Ing. Vladimír Mazán sa informoval na právomoci zástupcu starostu
obce, nakoľko starosta obce je PN a je predpoklad, že bude PN dlhodobo. Na
rozsah zastupovania sa dotazoval aj poslanec Marian Híreš.
K dotazu sa vyjadril zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička a hlavný
kontrolór obce Mgr. Ján Králik.
Zástupca starostu obce uviedol, že starosta obce funguje naďalej a on robí len
to, čo mu povie starosta. Jeho práca je na komunikáciíí medzi starostom a ním,
starosta naďalej všetko podpisuje.
Poslanec Marian Híreš uviedol, že v menovacom dekréte musí byť presne
vymedzený rozsah činností, v ktorých má zástupca zastupovať starostu
a dotazoval sa, či tento rozsah je vymedzený. Zástupca starostu obce uviedol,
že v dekréte je uvedené, že ho zastupuje v plnom rozsahu. Ďalej uviedol, že
kvôli zástupu neodíde zo svojho zamestnania a nemá problém hneď sa zástupu
vzdať.
Hlavný kontrolór informoval zástupcu starostu obce o jeho povinnostiach
vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení.

7

14. 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 23. 11. 2020
Zapísala: Bc. Zuzana Novotková

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Danka Golejová

a

8

Štefan Hlinka

UZNESENIA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 20. novembra 2020
(213/2020 – 227/2020)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 23. zasadnutí prerokovalo tieto body:
1. Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov.
2. Žiadosť Romana Matoušeka, ul. Pažite 541/4, Zemianske Kostoľany o rozšírenie
a začlenenie do územného plánu obce.
3. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá o poskytnutie finančnej
dotácie na rok 2021.
4. Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o dotáciu z rozpočtu obce.
5. Žiadosť Jána Höfera, bytom Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom
o predĺženie nájmu.
6. Plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2020.
7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
v školských zariadeniach na území Obce Valaská Belá.
8. Základná škola s materskou školou Valaská Belá – Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti.
9. Základná škola s materskou školou Valaská Belá – Dodatok č. 1 k Plánu
profesijného rozvoja 2019 – 2023 – Ročný plán profesijného rozvoja 2020/2021.
10. Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice.
11. Rekonštrukcia kotolne zdravotného strediska.
12. Vývoz TKO.
13. Rôzne.

9

k bodu č. 1: Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov.
Uznesenie č. 213/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
prenájom majetku obce Valaská Belá Jaroslavovi Králikovi – LukraNet.sk, bytom Valaská Belá
572, a to rozhlasové stĺpy zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení §
9a, ods. 8 písm. e, a to z dôvodu 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
podľa zmluvy bezodplatne, s poslaneckou pripomienkou k čl. IV. Zodpovednosť za škody –
za škody spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou prenajímateľ alebo obec
nezodpovedá.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Žiadosť Romana Matoušeka, ul. Pažite 541/4, Zemianske Kostoľany
o rozšírenie a začlenenie do územného plánu obce.

Hlasovanie:
Za:
Proti:

0
6

Zdržal sa:
Neprítomní:

3
0

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

Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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k bodu č. 3: Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 2021.
Uznesenie č. 214/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2021 vo výške 16.000 eur a danú sumu odporúča
zapracovať do rozpočtu obce na rok 2021 s poslaneckou pripomienkou, že poskytnutá dotácia
bude použitá výlučne na samotnú činnosť DHZ.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Žiadosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá o dotáciu z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 215/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2021 vo výške 9.000 eur a danú sumu zapracovať do
rozpočtu obce na rok 2021.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 5: Žiadosť Jána Höfera, bytom Kollárova 1306/22-2, Dubnica nad Váhom
o predĺženie nájmu.
Uznesenie č. 216/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájmu do 31. 12. 2021 za tých istých podmienok.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
3
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6: Plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2020.
Uznesenie č. 217/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá za III. štvrťrok 2020.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 7: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo
9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
v školských zariadeniach na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 218/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa v školských zariadeniach na
území Obce Valaská Belá na rok 2020 s tým, že výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka
v školskej jedálni základnej školy je v celkovej sume 48.030,00 eur.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

bodu č. 8: Základná škola s materskou školou Valaská Belá – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti.
Uznesenie č. 219/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 242.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 9: Základná škola s materskou školou Valaská Belá – Dodatok č. 1 k Plánu
profesijného rozvoja 2019 – 2023 – Ročný plán profesijného rozvoja 2020/2021.
Uznesenie č. 220/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
Dodatok č. 1 k Plánu profesijného rozvoja 2019 – 2023 – Ročný plán profesijného rozvoja
Základnej školy s materskou školou Valaská Belá 242.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 10: Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice
Uznesenie č. 221/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zadať do výroby dvere a okná na základe predloženej cenovej ponuky vo
výške 2.236,42 eur, dažďovú kanalizáciu vo výške 1.250,12 eur a zároveň schvaľuje použiť
finančné prostriedky z rezervného fondu v určenej výške.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 11: Rekonštrukcia kotolne zdravotného strediska.
Uznesenie č. 222/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce dať vyhotoviť 6 ks okien a na budovu zdravotného strediska v rámci
predbežnej cenovej ponuky vo výške 3.135,83 eur. Finančné prostriedky budú použité
z rezervného fondu v stanovenej výške.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 12: Vývoz TKO
Uznesenie č. 223/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zistiť cenovú kalkuláciu na operatívny lízing, zakúpenie vlastného vozidla
a cenovú kalkuláciu na vývoz externými spoločnosťami.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 13: Rôzne
Uznesenie č. 224/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 24 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 2020

Program,
Kód
podprog zdroja
.
46
46
46
46
46

Úprava
rozpočtu:
+/-

Rozpočt.
položka

Popis upravenej položky

454 001
454 001
454 001
454 001
454 001

Zapojenie FP z RF obce (KS-rek.a moder.kot.KD)
Zapojenie FP z RF obce (KO-softvér ELVIS)
Zapojenie FP z RF obce (Cest.dopr.-cest.radary)
Zapojenie FP z RF obce (DHZ kúrenie pri PZ)
Zapojenie FP z RF obce (ZS kúrenie)

55 745
46 300
43 300
40 800
47 763

-9 445
-3 000
-2 500
6 963
46 540

46 300
43 300
40 800
47 763
94 303

Rozpočtové zmeny spolu:

55 745

38 558

94 303

Rozpočet pred
úpravou v €

Rozpočet
po zmene v €

Výdavky 2020

ProKód
Rozpočt.
gram,
Oddiel
Popis upravenej položky
položka
podprog zdroja
.
10.1
46
0820
717 002 KS - rekon.a moder.kotolne KD zo zdr.RF
5.1
46
0510
711 003 KO - KV nákup softvéru ELVIS zo zdr.RF
6.1
46
0451
713 005 Cest.dopr. - KV cest.radary zo zdr.RF
4.1
2.3.2

46
46

0320
0760

717 002
635 006

DHZ - modernizácia PZ - kúrenie (dofinan.)
ZS - oprava kúrenia

1.1
1.1
1.1
13.1
2.3.8

41
41
41
41
41

0111
0111
0111
0111
09121

611
623
625 002
642 013
635 006

Starosta - tarifný plat
Starosta - poistné do ZP
Starosta - starobné poistenie
Obec - odchodné
ZŠsMŠ - výmena streš.krytiny na ŠKD

Rozpočet pred
úpravou v €

Úprava
rozpočtu:
+/-

9 445
3 000
2 500

-9 445
-3 000
-2 500

0
0

6 963
46 540

27 220
1 927
3 896
10 816
0

-7 612
-1 000
-1 000
-10 816
20 428

Rozpočet
po zmene v €
0,00
0,00
0,00
0,00
6 963,00
46 540,00
0,00
19 608,00
927,00
2 896,00
0,00
20 428,00

38 558
Rozpočet

Rozpočet pred
úpravou v €

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

1 631 692,00
2 000,00
56 300,00
1 689 992,00
1 583 511,00
68 010,00
33 664,00
1 685 185,00
4 807,00

Rozdiel príjmov a výdavkov:

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Úprava
rozpočtu:
+/-

0,00
0,00
38 558,00
38 558,00
46 540,00
-7 982,00
0,00
38 558,00
0,00

0,00
Rozpočet
po zmene v €

1 631 692,00
2 000,00
94 858,00
1 728 550,00
1 630 051,00
60 028,00
33 664,00
1 723 743,00
4 807,00

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 225/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zabezpečiť úpravu cesty po povodni u Kochanov vysypaním a zhutnením.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 226/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce pripraviť prieskum trhu na opravu cesty pri pani Slugeňovej Melánii.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 227/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce zabezpečiť kúpu defibrilátora a resustitačného vaku na základe predloženej
cenovej ponuky.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Vo Valaskej Belej dňa 23. 11. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Voľba nových členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom
zastupiteľstve vo Valaskej Belej

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
0
5

Neprítomní:

0

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

Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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