Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Mgr. Ján Králik, LL.M. – hlavný kontrolór
Mgr. Denisa Kučerová – zapisovateľka
Neprítomní:
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
2 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1650 h. do 2000 h.
***
Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Žiadosť Dr. Rostyslava Vorokhtu, Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Valaská Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov –
ambulancie a možnosť zväčšenia priestorov ambulancie všeobecného lekárstva
o jednu miestnosť.
2. 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.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2021.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021.
5. Plán zimnej údržby na rok 2021.
***
Otvorenie zasadnutia – 24. 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 7 poslancov. Zástupca starostu obce prečítal

program rokovania OZ. Navrhol doplniť program o bod č. 6 Rôzne. Poslanci hlasovali za
schválenie programu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal 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 zástupcu starostu obce boli
určení Milan Čičmanec a Mgr. Herta Dušičková.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice zástupcu starostu obce bola
určená Mgr. Denisa Kučerová.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – zapisovateľka zápisnice bola schválená.
1. Žiadosť Dr. Rostyslava Vorokhtu, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov – ambulancie a možnosť
zväčšenia priestorov ambulancie všeobecného lekárstva o jednu miestnosť.
Ing. Peter Dušička prečítal žiadosť Dr. Rostyslava Vorokhtu, následne sa viedla diskusia
a potom poslanci hlasovali o predĺžení nájmu nebytových priestorov.
Hlasovanie: za 4, proti 1 (Marian Híreš), zdržal sa hl. 2 (Milan Čičmanec, Ing. Vladimír Mazán)
– prijaté uznesenie č. 228/2020.
2. 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 zaslaný všetkým
poslancom e-mailom.
V úvode sa vyjadril hlavný kontrolór Mgr. Ján Králik, LL.M., ktorý uviedol, že bol na
základnej škole a poznamenal, že ide o situáciu v školskej jedálni, kde došlo k výpadku príjmu.
Poslanec Marian Híreš povedal, že minulý rok mali schválený finančný balík na chod. Bolo
prečítané uznesenie a následne poslanci hlasovali.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 3 (Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš, Mgr. Herta
Dušičková) – uznesenie nebolo prijaté.
Následne poslanec Marian Híreš skončil s hlasovaním o 17:20h.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2021 – návrh bol
zaslaný všetkým poslancom e-mailom.
Mgr. Rastislav Repka prečítal uznesenie, následne poslanci hlasovali.
Hlasovanie: za 5 (Ing. Peter Dušička, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš, Milan Čičmanec,
Mgr. Herta Dušičková) proti 1 (Ing. Vladimír Mazán), zdržal sa hl. 0 – bolo prijaté
uznesenie č. 230/2020.
4. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2021. – návrh bol zaslaný všetkým poslancom e-mailom.
Ing. Peter Dušička prečítal uznesenie. Poslanec Ing. Vladimír Mazán pripomienkoval, že
občania, ktorí kúria plynom a elektrinou, nevytvárajú popol, nesúhlasil s navýšením poplatku
za KO. V čase od 17:50 h do 18:00 h sa uskutočnila prestávka. Po jej skončení sa poslanec
Marian Híreš opäť vrátil k hlasovaniu. Ing. Vladimír Mazán navrhol do uznesenia doplniť
jeho pripomienku a tiež navrhol, aby sa dalo hlasovať za uznesenie so zapracovanou
pripomienkou týkajúcou sa domácností, kde sa vykuruje elektrinou, resp. plynom.
Hlasovanie: za 2, proti 0 a zdržali sa 5 (Ing. Peter Dušička, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš,
Milan Čičmanec, Mgr. Herta Dušičková).
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Mgr. Rastislav Repka sa vyjadril, že je za monitorovaný a vážený zber KO a tiež aj kontrolór
Mgr. Ján Králik, LL.M. Ing. Následne obecné zastupiteľstvo hlasovalo o VZN podľa pôvodne
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš) – prijaté
uznesenie č. 231/2020.
5. Plán zimnej údržby na rok 2021.
Ing. Vladimír Mazán pripomienkoval plán údržby. Uviedol, že cesta vedúca popri jeho dome
sa neudržiava a navrhol doplnenie tejto cesty do bodu A v Pláne zimnej údržby na rok 2021.
Tiež povedal, že by bolo dobré vykonať nočné odhŕňanie do 1. ranného autobusového spoja
a odhŕňať sneh od brán roddinných domov, aby bol umožnený výjadz áut z dvora a navrhol
upraviť začatie odhŕňania snehu od výšky max 5mm. Poslanec Marian Híreš navrhol rozdeliť
obec na sektory, vypracovať plán ako odhŕňať sneh a aj harmonogram odhŕňania. Tiež
povedal, že by bolo vhodné osloviť cestárov a zistiť, či by bolo možné z ich strany na faktúru
odhŕňanie snehu z miestnej komunikácie, ktorá vedie popri zelovoci a v Gápli. Následne sa
hlasovalo za plán zimnej údržby, ktorý bol doplnený v bode A o spomenutú cestu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 232/2020.
6. Rôzne
Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na území obce. – návrh bol zaslaný všetkým poslancom e-mailom.
K návrhu prebehla medzi poslancami rozprava a boli doplnené dátumy schválenia,
zverejnenia, účinnosti.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 233/2020.
Ďalej sa viedli diskusie: o FA od firmy TEDOS, ktorá vykonáva v obci zber odpadu; o
Základnej škole s Materskou školou Valaská Belá; o triedenom monitorovanom zbere odpadu
v obci; o finančnej odmene pre Ing. Petra Dušičku za zastupovanie starostu obce.
7. Uznesenie, záver - po prerokovaní všetkých bodov programu zástupca starostu obce
poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2020
Zapísala: Mgr. Denisa Kučerová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Milan Čičmanec

a
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Mgr. Herta Dušičková

UZNESENIA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 15. decembra 2020
(228/2020 – 233/2020)

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 24. zasadnutí prerokovalo tieto body:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Žiadosť Dr. Rostyslava Vorokhtu, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov – ambulancie
a možnosť zväčšenia priestorov ambulancie všeobecného lekárstva o jednu
miestnosť.
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 VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2021.
Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Plán zimnej údržby na rok 2021.
Rôzne.

k bodu 1: Žiadosť VORMED s.r.o., Dr. Rostyslav Vorokhta, Ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých, bytom A.Hlinku 1448/50A, 914 01 Trenčianske Teplice predĺženie nájmu nebytových priestorov – ambulancie a možnosť zväčšenia priestorov
ambulancie všeobecného lekárstva.
Uznesenie č. 228/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájmu a zväčšenia priestorov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
do 31.12.2021, pre VORMED s. r. o., Dr. Rostyslav Vorokhta, bytom A. Hlinku 1448/50A,
914 01 Trenčianske Teplice za tých istých podmienok.
Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Peter Dušička, Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš, Mgr. Herta
Dušičková
Proti:
1 Marian Híreš
Zdržal sa:
2 Milan Čičmanec, Ing. Vlasimír Mazán
Neprítomní: 2 Danka Golejová, Štefan Hlinka
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: 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.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
3
2

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

Uznesenie nebolo podpísané starostom obce, ktorý využil právo veta z dôvodu nesúladu
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (návrh na uznesenie
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie nariadenia).

k bodu č. 3: Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2021.
Uznesenie č. 230 /2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2021.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

1
0
2
1

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

Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
Uznesenie č. 231/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2021
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Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
2
2

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

Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Plán zimnej údržby na rok 2021.
Uznesenie č. 232/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
Plán zimnej údržby na rok 2021 s doplnením cesty pri p. Mazánovi.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
2

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

Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 6: Rôzne
Uznesenie č. 233/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
VZN Obce Valaská Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na území obce
Hlasovanie:
Za:
7 Milan Čičmanec, Ing. Peter Dušička, Mgr. Herta Dušičková, Juraj
Gabaš, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán, Mgr. Rastislav Repka
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2 Danka Golejová, Štefan Hlinka
Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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