Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 30. 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
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2200 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1.
2.
3.

Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2020 - 2022.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 15. 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 9 poslancov. Starosta obce úvodom všetkých privítal
a oboznámil obecné zastupiteľstvo s programom rokovania. Poslanec Ing. Vladimír Mazán
navrhol doplniť program o bod Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných
obyvateľov obce a o bod Rôzne. Program rokovania bol po doplnení uvedených dvoch bodov
schválený.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržali sa 1 (Ing. Peter Dušička)
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 starosta obce určil Danku
Golejová 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. 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.
Príjmovú časť rozpočtu obce pripomienkoval poslanec Marian Híreš a to poplatok za KO.
Navrhol, že mal byť zvýšený, lebo príjem ani zďaleka nepokrýva náklady na vývoz a likvidáciu
odpadu.
K výdavkovej časti rozpočtu poslanci mali viacero pripomienok:
- Poslanec Marian Híreš sa informoval k položke Reprezentačné, aké sú tam výdavky
plánované. Poslanec Ing. Peter Dušička uviedol, že sú tam plánované primície Júliusa
Nemčeka a výdavok na fašiangové slávnosti. Poslanec Ing. Vladimír Mazán uviedol, že návrhy
z minulého rokovania neboli zapracované do predloženého prerobeného materiálu. Navrhol
znížiť položku Reprezentačné na 500 €.
Hlasovanie: za 2 (Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán), proti 0, zdržali sa 7 – uznesenie nebolo
prijaté.
Poslankyňa Danka Golejová dala návrh zapracovať do rozpočtu položku Reprezentačné vo
výške 1000 €.
Hlasovanie: za 5, proti 2 (Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš), zdržali sa 2 (Milan Čičmanec
a Ing. Peter Dušička) – poslanecký návrh bol schválený.
Položka 500 € - IVS oprava garáže – poslanec Ing. Vladimír Mazán odporučil vyhodiť,
pretože garáž je pod jednou strechou spolu s budovou hasičskej zbrojnice, bude sa zatepľovať
celý objekt komplexne.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – poslanci tento návrh schválili.
Položka – oprava obecného úradu – 5000 € - starosta obce uviedol, že táto položka zahŕňa
maľovanie, znižovanie stropu, výmenu podláh. Poslanec Ing. Vladimír Mazán navrhol túto
položku znížiť na 2500 € z dôvodu, že sa môže presunúť úrad do iných vyhovujúcich
priestorov.
Hlasovanie o návrhu presunúť úrad do iných priestorov: za 4, proti 1 (Ing. Peter Dušička),
zdržal sa hl. 4 (Mgr. Rastislav Repka, Juraj Gabaš, Milan Čičmanec, Danka Golejová) – nebolo
schválené.
Hlasovanie o položke Oprava OcÚ vo výške 5000 € – za 5, proti 4 (Štefan Hlinka, Mgr. Herta
Dušičková, Marian Híreš, Ing. Vladimír Mazán). Túto položku poslanci schválili a bude
v uvedenej výške zapracovaná do rozpočtu obce.
Návrh k položke Oprava strechy na budove zdravotného strediska – poslanci jednomyseľne
schválili celú sumu presunúť do rezervného fondu a v prípade potreby bude zapojená do
rozpočtu obce Valaská Belá.
Položka Kultúrne služby – oprava a údržba budov – poslanci jednomyseľne schválili celú
sumu presunúť do rezervného fondu a v prípade potreby bude zapojená do rozpočtu obce
Valaská Belá.
Položka Oprava šatní v budove TJ – poslanci jednomyseľne schválili celú sumu presunúť do
rezervného fondu a v prípade potreby bude zapojená do rozpočtu obce Valaská Belá.
Položka 635006 - Opravy dodávateľsky na cintoríne – poslanci schválili celú sumu presunúť
do rezervného fondu a v prípade potreby bude zapojená do rozpočtu obce Valaská Belá.
Zdržal sa hlasovania poslanec Ing. Peter Dušička.
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Príspevok pre OZ Dedovizeň – poslanci sa informovali, či bola podaná žiadosť o dotáciu,
informovali sa čím sa zaoberá toto občianske združenie - informácie podal starosta obce.
Poslanci príspevok tomuto občianskemu združeniu neschválili.
Príspevok pre Farnosť Valaská Belá – poslanci sa informovali, či bola podaná žiadosť a prečo
nebola predložená poslancom. Navrhli položku znížiť na 0 - za 7, proti 1 (Ing. Peter
Dušička), zdržal sa hlasovania 1 (Danka Golejová).
Nájom za zberné miesto – poslanec Ing. Vladimír Mazán navrhol zberné miesto presunúť na
obecný pozemok. Poslanec Marian Híreš uviedol, že prenájom pozemku, kde je zberné miesto
je kompenzácia za daň z nehnuteľnosti, zatiaľ to zostáva na pôvodnom mieste.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán sa informoval o správe bytového domu, doplnil ho aj poslanec
Marian Híreš, ktorý požadoval do budúcna predložiť správu od spoločnosti Handimex
o vyhodnotení správy obecného bytového domu. Taktiež požiadal o predloženie
ekonomického zhodnotenia od ekonómky obce.
Opatrovateľská služba – poslanec Marian Híreš požadoval predložiť prehľad príjmov
a výdavkov na OS. Ďalej sa informoval či niekto prepočítal poplatky za rozvoz obedov.
Položka 713004 – kultúrne stredisko – nákup sporáka – poslanec Ing. Vladimír Mazán navrhol
znížiť na 0 – poslanci jednomyseľne súhlasili.
Položka DHZ – modernizácia požiarnej zbrojnice – 15000 € a 25000 € navrhli poslanci
presunúť do RF, s čím všetci jednomyseľne súhlasili.
Položka 637040 Služby info.-komunik. technológií poslanci navrhli zvýšiť z 2500 na 3200 €,
s čím jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo návrh rozpočtu obce po zapracovaní pripomienok poslancov
jednomyseľne schválilo.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, – prijaté uznesenie č. 157/2020.
Viacročné rozpočty na roky 2021 a 2022 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, – prijaté uznesenie č. 158/2020.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na zasadnutí
boli prítomní viacerí obyvatelia obce.
Pani Pavlína Kodajová – informovala sa či boli odpratané popílené konáre pod kostolom.
Pani Eva Púryová – informovala sa ku kanalizácii, informácie podal starosta obce. Uviedol, že
predpoklad realizácie je plánovaný na roky 2022 alebo 2023. Ďalej pani Eva Púryová
pripomenula, aby sa pozametal štrk v parku a pred obecným úradom.
Pani Anna Furková sa ako zástupca SOÚ Nováky informovala k schváleniu príspevku pre
SOÚ Nováky. Pán hl. kontrolór uviedol, že v blízkej dobe bude stretnutie obcí
s predstaviteľom SOÚ Nováky. Ďalej uviedol, že prišiel s návrhom na vylepšenie spolupráce.
Jeho návrhy boli akceptované, ale potrebuje súhlas zástupcov SOÚ, navrhol zmeniť zmluvu
o spoločnom obecnom úrade, ktorá nie je podľa neho korektne zostavená. Podľa neho je to
komplikovaný systém, preto navrhol stretnutie so štatutárom SOÚ. Uviedol, že systém –
služby, za ktoré obec platí, nemôžu zástupcovia obce ovplyvniť.
Pán Pavol Bielik – informoval obecné zastupiteľstvo, že niektoré pozemky pod štátnou cestou
a miestnymi komunikáciami prešli do vlastníctva spoločnosti KOVLAD s.r.o. Hl. kontrolór
uviedol, že veľa ciest v obci je neusporiadaných, ale existuje mechanizmus ako je možné
zabezpečiť prístup k vlastníckym pozemkom. Poslanec Ing. Vladimír Mazán navrhol, že je
potrebné vyznačiť obecné miestne komunikácie a začať ich vysporadúvať.
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3.

Rôzne:
- Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – predĺženie nájmu ambulancie pre dospelých– hl.
kontrolór navrhol predĺžiť nájom na podmienku. Ing. Vladimír Mazán sa informoval,
či sa s lekárom rokovalo, podľa neho je to neseriózne a nemalo by sa tak s ním jednať.
Poslanci navrhli predlžiť nájom na dobu neurčitú s tým že výpovedná lehota bude 1
mesiac.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1 (Ing. Vladimír Mazán) – prijaté uznesenie
č. 159/2020.
- Poslanec Mgr. Rastislav Repka – navrhol podať žiadosť o dotáciu od COOP Jednota
na 3 projekty – dal návrh na uznesenie, že sa do tohto projektu naša obec zapojí.
Navrhol hlavne detské ihrisko.
- Ďalej poslanec Mgr. Rastislav Repka navrhol tento rok zrealizovať zastávky. Doplnil
ho aj poslanec Ing. Vladimír Mazán, ktorý uviedol, že súčasne sa môžu realizovať aj
rekonštrukcie miestnych komunikácií. Ing. Vladimír Mazán ďalej navrhol, aby sa pri
údržbe ciest odhŕňalo najneskôr pri 5 cm a zároveň aj posypalo. Navrhol to zmeniť aj
v pláne zimnej údržby obce.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán navrhol, aby sa do budúcna uvažovalo o presune
obecného úradu do budovy MŠ v Škrípove. Podal poslanecký návrh, ktorým navrhol
poveriť riaditeľku ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej, aby do 31. 5. 2020 vypracovala rozsah
stavebných úprav priestorov v budove ZŠ pre účely presťahovania MŠ. Zároveň
požadoval vypracovať ekonomický prepočet nákladov na prevádzku
Za 6 , proti 0, zdržali sa hl. 3 (Ing. Peter Dušička, Štefan Hlinka, Mgr. Herta
Dušičková) - prijaté uznesenie č. 160/2020.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán sa spýtal starostu obce, prečo pozastavil zamestnankyňu
pri výkone vyrubenia poplatku za verejné priestranstvo. Uviedol, že už mal byť
vyrubený poplatok, prečo nekoná. Hl. kontrolór uviedol, že dojednaný nájom musí
byť vyšší ako poplatok za vyrubenie ver. priestranstva. VZN je autoritatívne
nariadenie, tak sa musí podľa neho postupovať.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán upozornil na zber triedeného odpadu - je potrebné
pravidelne ho zberať. Čo sa týka tetrapakov, železa a olejov, navrhol zberať spolu
s plastami.
- Poslanec Mgr. Rastislav Repka navrhol, aby bol pracovníkovi v zbernom dvore
zabezpečený uzavretý priestor s ohrievaním.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán upozornil na vývoz kontajnerov, ničia sa smetné
nádoby a rozsýpa sa popol po obci. Poslanec Mgr. Rastislav Repka navrhol zmeniť
dodávateľa na vývoz odpadu.
- Poslanec Ing. Vladimír Mazán požiadal starostu obce o predloženie preberacieho
protokolu na odovzdanie diela na hasičskej zbrojnici. Ďalej sa spýtal starostu obce na
bilancovanie minulého roka, konkrétne strecha na ZŠ či je vyreklamovaná – starosta
obce uviedol, že nie je to vyreklamované. Ďalej dom smútku – čo sa z tých
nevykonaných a zaplatených prác vykonalo – starosta uviedol, že žiadne práce sa
nedorobili. Parkovisko pri cintoríne – informoval sa k stavebnému povoleniu, ktoré
doteraz nie je vydané, či sa na to starosta informoval na SOU. Podotkol, že minulý rok
boli vyčlenené financie na investičné akcie a žiadne sa nezrealizovali. Pýtal sa čo sa
zmení tento rok. Starosta obce uviedol, že sa to zmení. Poslanec Ing. Vladimír Mazán
požiadal starostu obce, ak nemieni konať podľa rozhodnutí zastupiteľstva, aby sa
vzdal výkonu starostu obce. Taktiež vyzval hl. kontrolóra aby konal vo veciach, ktoré
pripomienkoval.
- Z rokovania obecného zastupiteľstva odišiel poslanec Ing. Peter Dušička.
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4.

Poslanec Ing. Vladimír Mazán kritizoval prácu starostu obce (kúrenie v budove
zdravotného strediska).
Hl. kontrolór informoval o stretnutí nájomníkov bytov na budúci týždeň a koná vo
veci ďalej. Požiadal o finančné krytie, navrhol určitú sumu, ktorá bude slúžiť ako
záloha. Požiadal poslancov o názor či je to pre nich prijateľné, alebo nie. Priebežne
bude robiť vyúčtovanie, aby videli kde sa financie používajú. Poslanec Marian Híreš sa
vyjadril za obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo uložilo ekonómke obce
Valaská Belá poukázať čiastku 1500 € za právne služby Mediačnému centru Prievidza
v termíne do 3. 2. 2020.

Diskusia - poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.

5. 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 5. 2. 2020
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Danka Golejová

a
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Štefan Hlinka

UZNESENIA

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 30. januára 2020
(157/2020 – 161/2020)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 15. zasadnutí prerokovalo tieto body:
1. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2020 - 2022.
2. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
3. Rôzne.

k bodu č. 1: Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020 – 2022 a programového
rozpočtu obce Valaská Belá na rok 2020 – 2022.
Uznesenie č. 157/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
rozpočet obce Valaská Belá na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, vrátane
výdavkov podľa programov a podprogramov na rok 2020 po zapracovaní pripomienok..
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 5. 2. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 158/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
viacročný rozpočet
na rok 2021 – 2022.
Hlasovanie:
Za:
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obce

Valaská

Belá

vrátane

programov

a podprogramov

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 5. 2. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
V tomto bode rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie.

k bodu č. 3: Rôzne.
Uznesenie č. 159/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
predĺženie nájmu na priestory Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v budove
Zdravotného strediska vo Valaskej Belej s MUDr. Dušanom Juríčkom na dobu neurčitú, za
tých istých finančných podmienok, s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 0

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

Vo Valaskej Belej dňa 5. 2. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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Uznesenie č. 160/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
poveruje
riaditeľku Základnej školy s MŠ vo Valaskej Belej, aby vypracovala v termíne do 31. 5. 2020
rozsah stavebných úprav priestorov pre účely presťahovania materskej školy. Zároveň
poveruje riaditeľku vypracovať ekonomický prepočet nákladov na prevádzku materskej školy.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
0
Zdržal sa:
3
Neprítomný: 0

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

Vo Valaskej Belej dňa 5. 2. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 161/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá
ekonómke obce Valaská Belá uhradiť do 3. 2. 2020 zálohovú platbu za právne služby
Mediačnému centru Prievidza a to čiastku 1500 €.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Vladimír Mazán, Milan Čičmanec, Juraj Gabaš, Marian Híreš,
Danka Golejová, Mgr. Rastislav Repka, Ing. Peter Dušička, Mgr.
Herta Dušičková, Štefan Hlinka,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 5. 2. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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