Zápisnica

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 23. januára 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Mgr. Ján Králik, LL.M. – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomný:
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2300 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, 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 školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa.
4. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2020 - 2022.
5. MUDr. Dušan Juríček – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Valaská
Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov - ambulancie.
6. Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu nebytových
priestorov – garáž pri základnej škole.
7. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu nebytových priestorov – garáž pri zdravotnom stredisku.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej
otvoril a viedol zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička. 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 zástupca starostu obce konštatoval prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva bolo prítomných 9 poslancov. Zástupca starostu obce úvodom
všetkých privítal a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Hlavný
kontrolór navrhol presunúť bod 3 programu rokovania za bod 8.
S návrhom hlavného kontrolóra všetci poslanci jednomyseľne súhlasili.
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 starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 9, 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
o plnení uznesení a úloh z nich vyplývajúcich starosta obce predložil písomne emailom
všetkým poslancom OZ.
Ing. Mazán sa informoval či sa táto správa týka len uznesení z minulého zasadnutia, alebo aj
z predchádzajúcich rokovaní.
Správu starostu obce prečítal zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička.
K uzneseniu, ktoré sa týkalo zvýšenia poplatku na činnosť spoločného obecného úradu –
bližšie vysvetlil hl. kontrolór. Bol za to, aby sa obec Valaská Belá odčlenila od stavebného
úradu Nováky.
K uzneseniu č. 120/2019 – fin. príspevok na nákup a inštaláciu meračov – bolo stretnutie na
TSK v Trenčíne. TSK je ochotné poskytnúť fin. príspevok 1600 €.
K uzneseniu č. 124/2019 – odloženie odpredaja pozemku pani Melánii Slugeňovej. Starosta
obce navrhol zmenu, s návrhom nesúhlasil poslanec Ing. Vladimír Mazán.
K uzneseniu č. 126/2019 – žiadosť pani Evy Beňovej o prenájom bytu – bola zapísaná do
poradovníka na pridelenie bytov v obecnom nájomnom bytovom dome č. 1477.
K uzneseniu č. 140/2019 - rozpočet obce Valaská Belá bude prerokovaný v samostatnom
bode rokovania.
K uzneseniu č. 144/2019 týkajúce sa zavedenia mobilnej aplikácie na zasielanie textových
správ s obsahom obecných vyhlášok – starosta obce v písomnej správe informoval, že oslovil
telefonických operátorov Orange, Slovak Telekom a O2, zatiaľ sa ešte čaká na ich vyjadrenie.
K uzneseniu č. 146/2019 týkajúce sa cenových ponúk za účelom kúpy a inštalácie alarmov do
obecných budov – starosta obce v písomnej správe informoval, že oslovil firmu Jablotron
Žilina, ktorá vypracuje cenovú kalkuláciu. Úloha zatiaľ trvá
K uzneseniu č. 147/2019 – starosta obce navrhol zriadiť obecné múzeum v kine Slovan
v priestoroch šatní. Reagoval aj poslanec Mgr. Rastislav Repka. Uviedol, že posielal oznámenia
na granty.
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Poslanci záverom správu o plnení uznesení a úloh z nich vyplývajúcich vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa hl. 2 (Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán) – prijaté
uznesenie č. 148/2020.
2. Návrh VZN Obce Valaská Belá, 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 školských zariadení na území Obce Valaská Belá – bolo
doručené emailom všetkým poslancom spolu s pozvánkou na rokovanie OZ. Poslanec Marian
Híreš sa bližšie informoval k návrhu VZN. Uviedol, že koeficient je jeden z najvyšších,
v porovnaní s inými obcami. Vysvetlenie k návrhu VZN podala aj pani Mgr. Elena Obuchová
– zamestnankyňa na úseku financií. Poslanci sa uzniesli na VZN.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 149/2020.
3. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2020 - 2022– návrh bol vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce. Poslancom bol zaslaný emailom spolu s dôvodovou správou.
Ing. Vladimír Mazán navrhol odložiť návrh schvaľovania rozpočtu do budúceho týždňa do
30. 1. 2020.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu: za 8, proti 1 (Ing. Peter Dušička) - poslanci odložili
schvaľovanie rozpočtu obce do 30. 1. 2020 – prijaté uznesenie č. 150/2020.
4. MUDr. Dušan Juríček – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Valaská
Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov – ambulancie – prečítal zástupca
starostu Ing. Peter Dušička. Poslanec Ing. Vladimír Mazán navrhol informovať sa
u Unikliniky či budú budovu rekonštruovať, alebo nie. Poslanci odporučili starostovi obce,
vyvolať jednanie s MUDr. Dušanom Juríčkom ohľadom zmluvy o prenájme nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 151/2020.
5. Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu nebytových
priestorov – garáž pri základnej škole – hl. kontrolór upozornil, že priestory školy a budova
školy slúžia pre školu a školské veci.
Hlasovanie: za predĺženie nájmu 2 (Ing. Peter Dušička, Mgr. Rastislav Repka), proti 0, zdržal
sa hl. 7(Ing. Vladimír Mazán, Štefan Hlinka, Marian Híreš, Danka Golejová, Mgr. Herta
Dušičková, Milan Čičmanec, Juraj Gabaš) – nebolo prijaté uznesenie.
Poslanci hlasovali za ukončenie zmluvy na prenájom garáže v zákonnej lehote.
Hlasovanie: za 4 (Ing. Vladimír Mazán, Štefan Hlinka, Marian Híreš a Danka Golejová) zdržali
sa hlasovania 5 (Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec, Juraj Gabaš, Mgr. Rastislav Repka, Mgr.
Herta Dušičková). Nebolo prijaté uznesenie.
6. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu nebytových priestorov – garáž pri zdravotnom stredisku – prečítal zástupca
starostu obce. Poslanci hlasovali o predĺžení nájmu.
Hlasovanie: za 0, proti 0, zdržal sa hl. 9 – nebolo prijaté uznesenie.
7. Návrh VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa – bolo zaslané všetkým poslancom. Poslanci sa uzniesli na
prijatí VZN.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0– prijaté uznesenie č. 152/2020.
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8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí obyvatelia obce.
Pani Pavlína Kodajová – upozornila, že pri vývoze TKO sa poškodzujú popolnice.
Pani Mária Iskrová– sa informovala na svetlá verejného osvetlenia, odpovedal jej zástupca
starostu obce Ing. Peter Dušička.
Jozef Ďurček - predseda DHZ sa informoval prečo sa vybralo elek. kúrenie do hasičskej
zbrojnice. Myslí si, že to bude veľmi finančne náročné a nehovoriac o tom, že sa tento
problém stále odsúva. Informoval poslanec Ing. Peter Dušička o pracovanom stretnutí a dal
slovo poslancovi Ing. Vladimírovi Mazánovi. Ten uviedol, že rekonštrukcia DHZ a celá
zákazka bola začatá v nesúlade so zákonom. Projekt bol urobený pred uzatvorením zmluvy.
Na kotol bolo rozpočtovaných 35 000 €, všetko ale bolo nadsadené, preto sa s dodávateľom
ukončila zmluva. Boli vypracované posudky na jednotlivé druhy kúrenia. Uviedol, že bol jeden
z tých čo sa rozhodol pre elektrické kúrenie preto, že by to bolo urýchlené riešenie. Bral do
úvahy aj infražiariče. Nadobúdacia cena by bola 2700 €. Hlavný kontrolór sa informoval kto
by zabezpečoval prevádzku kotla v prípade, že by bola peletková pec. Poslanec Marian Híreš
informoval o tom čo predchádzalo tomu, že dnes nie je dokončená hasičská zbrojnica.
9. Rôzne:
- Schválenie systému vykurovania v budove hasičskej zbrojnice vo Valaskej Belej – poslanci
schválili elektrický systém vykurovania a odporučili starostovi obce pripraviť podklady pre
výber dodávateľa.
Hlasovanie: za 5 (Ing. Vladimír Mazán, Štefan Hlinka, Marian Híreš, Danka Golejová, Milan
Čičmanec), proti 4 (Mgr. Rastislav Repka, Ing. Peter Dušička, Juraj Gabaš, Mgr. Herta
Dušičková). Prijaté uznesenie č. 153/2020.
- Výber potenciálneho dodávateľa pre zhotovenie ČOV pre obecný bytový dom 1477 –
informoval zástupca starostu Ing. Peter Dušička, ktorý uviedol, že bolo oslovených 12
firmiem, z toho dali ponuku 3 firmy. Navrhol, aby prijali uznesenie a zadali do rozpočtu firmu
s určitou sumou. Poslanci schválili potencionálneho zhotoviteľa diela – spoločnosť Aquatec
VFL, s. r. o. Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0– prijaté uznesenie č. 154/2020.
- Základná škola s MŠ Valaská Belá 242 – oznámenie o výsledku protipožiarnej kontroly –
prečítal zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička, taktiež prečítal záznam zo zápisnice
kontroly Okresného riaditeľstva HaZZ Prievidza – poslanci schválili odpojenie vykurovacieho
telesa od komína, vybudovaného pre vykurovanie bytov v budove ZŠ s MŠ.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0– prijaté uznesenie č. 155/2020.
- Zástupca starostu informoval o dotácii z MAS, ďalej zástupca starostu obce informoval
o zámeroch na investičné akcie plánované v roku 2020 – zámery použitia financií na
predložené investičné akcie pripomienkovali viacerí poslanci. Dohodli sa že do zapracovania
rozpočtu dajú 1200 € - TJ, 36800 € – ČOV, 2700 € – miestny rozhlas, 3000 € – systém Elwis,
2500 € – radary.
- K miestnym komunikáciám sa vyjadril poslanec Ing. Vladimír Mazán, navrhol opraviť
komunikáciu od pána Bernáta smerom k centru. Mgr. Rastislav Repka uviedol, že by nemali
rozbiehať naraz veľa investičných akcií, lebo sa nezrealizujú.
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- Poslanec Ing. Vladimír Mazán pripomienkoval parkovisko pri dome smútku, opravu
strechy na budove ŠJ, dom smútku po rekonštrukcii – zaplatené nezrealizované práce,
prístrešok na ZŠ – dolámaná strecha – neopravená a zateká, nerieši sa. Požiadal hl. kontrolóra,
aby zaujal stanovisko k jeho pripomienkam, pretože si myslí, že došlo zo strany starostu obce
k porušeniu pri správe verejného majetku.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán sa ďalej vyjadril k odpadovému hospodárstvu, informoval
sa k vývozu a k likvidácii nebezpečnému odpadu, čím bola obci týmto spôsobená škoda, ktorú
požaduje vymáhať. Tiež sa informoval či je zmluva o prenájom verejného priestranstva
s majiteľom stavebnín. Situáciu vysvetlil hl. kontrolór. Navrhol dohodu a ak na ňu nepristúpia,
tak sa môže ísť na krajný spôsob.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán – žiadal predložiť od pána starostu odovzdávací protokol
k hasičskej zbrojnici.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán – navrhol predložiť a odsúhlasiť plán rokovaní
na rok 2020.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán – sa informoval o bytoch na ZŠ. Boli zaslané listy zo strany
starostu obce. OZ poverilo hl. kontrolóra obce pokračovať vo veci uvoľnenia nebytových
priestorov v budove ZŠ - za 8 poslancov , zdržal sa 1 (Ing. Peter Dušička) - prijaté uznesenia
č. 156/2020.
10. Diskusia - poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
11. 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 29. 1. 2020
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Danka Golejová

a
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Štefan Hlinka

UZNESENIA

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 23. januára 2020
(148/2020 – 156/2020)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 14. 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. Návrh VZN Obce Valaská Belá, 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 školských zariadení na území Obce Valaská Belá i.
3. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2020 - 2022.
4. MUDr. Dušan Juríček – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Valaská
Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov – ambulancie.
5. Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu nebytových
priestorov – garáž pri základnej škole.
6. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu nebytových priestorov – garáž pri zdravotnom stredisku.
7. Návrh VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa.
8. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
9. 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. 148/2020
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:
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Proti:
0
Zdržal sa:
2
Neprítomný: 0

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Návrh VZN Obce Valaská Belá, 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 školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Uznesenie č. 149/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
uznáša sa
na prijatí VZN Obce Valaská Belá 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
školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Peter Dušička, Mgr. Herta Dušičková, Danka Golejová, Milan
Čičmanec, Juraj Gabaš, Štefan Hlinka, Mgr. Rastislav Repka, Ing.
Vladimír Mazán, Marian Híreš,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2020 – 2022.
Uznesenie č. 150/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
schvaľovanie rozpočtu obce Valaská Belá do 30. 1. 2020.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
1
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: MUDr. Dušan Juríček – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 - predĺženie nájmu nebytových priestorov.
Uznesenie č. 151/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce vyvolať jednanie s lekárom MUDr. Dušanom Juríčkom ohľadom zmluvy
o prenájme nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej
v termíne do 30.1. 2020.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Peter Dušička, Mgr. Herta Dušičková, Milan Čičmanec, Juraj
Gabaš, Ing. Vladimír Mazán, Štefan Hlinka, Marian Híreš, Danka
Golejová, Mgr. Rastislav Repka,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o predĺženie nájmu
nebytových priestorov – garáž pri základnej škole.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.

k bodu č. 6: Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves
o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž pri zdravotnom stredisku.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
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k bodu č. 7: Návrh VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa.
Uznesenie č. 152/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
uznáša sa
na prijatí VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 8: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
V tomto bode rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie.

k bodu č.9: Rôzne.
Uznesenie č. 153/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
a) schvaľuje
systém vykurovania budovy hasičskej zbrojnice a to elektrickým vykurovaním.
b) odporúča
starostovi obce pripraviť podklady v termíne do 10. 2. 2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

5
4

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

Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 154/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
a) schvaľuje
potenciálneho zhotoviteľa diela AQUATEC VFL, s.r.o. Dubnica nad Váhom na ČOV pre
obecný bytový dom 1477, na základe VO.
b) odporúča
starostovi obce pripraviť podklady na rokovanie.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 155/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
odpojenie vykurovacieho telesa od komína, vybudovaného pre vykurovanie bytov ZŠ. Toto
odpojenie sa vykoná na základe správy protipožiarnej kontroly, ktorú vykonalo Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prievidza dňa 19. 12. 2020.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 156/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
hlavného kontrolóra obce Valaská Belá pokračovať vo veci uvoľnenia nebytových priestorov
v budove ZŠ do úplného ukončenia, vrátane núteného výkonu.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 0

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

Vo Valaskej Belej dňa 29. 1. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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