Zápisnica

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 7. februára 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
7 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
Neprítomný:
2 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2000 h.
***

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

Prejednanie uzatvorenia zmluvy o dielo „ Biologická čistiareň odpadových vôd
ČOV AT 75 ovál“
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 16. 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 zástupca starostu obce konštatoval prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva bolo prítomných 7 poslancov. Hl. kontrolór navrhol doplniť bod
Rôzne ako bod 2.
Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržali sa 1 (Ing. Peter Dušička) – program rokovania OZ bol po
doplnení 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 Danku
Golejovú a Ing. Petra Dušičku.
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. Prejednanie uzatvorenia zmluvy o dielo „ Biologická čistiareň odpadových vôd
ČOV AT 75 ovál“ – poslancom bol zaslaný návrh zmluvy o dielo. Zástupca firmy zaslal
vyjadrenie k zmluve, ktoré obecnému zastupiteľstvu prečítal starosta obce. Návrh zmluvy
pripomienkoval poslanec Ing. Peter Dušička. K návrhu sa vyjadril hl. kontrolór. Ďalej návrh
zmluvy pripomienkoval poslanec Ing. Vladimír Mazán. Navrhol, aby sa k nej postupne
vyjadrili. Uviedol, že v zmluve podľa neho nemusia byť uvedené technické parametre. Hl.
kontrolór uviedol, že tieto technické parametre si dodávatelia pozreli a nemali k tomu
pripomienky. Ďalej navrhol doplniť možnosť prístupu k žumpe pokiaľ nebude ČOV
ukončená. Taktiež treba doplniť vlastné meranie pri možnosti prípojky na elektriku a vodu. Je
potrebné zapísať počiatočný a konečný stav meradla. Pripomienkoval aj termín vykonania
diela, treba dať harmonogram prác a ten musí byť dodržaný. Pripomienkoval platobné
podmienky zmluvy. Navrhoval zálohu vo výške 10 % pri podpísaní zmluvy, po ukončení diela
do 90 % zádržné 10 % do záručnej doby. O návrhoch na úpravu platobných podmienok
poslanci hlasovali a tieto jednomyseľne schválili.
O 1720 hod. odišiel z rokovania poslanec Ing. Peter Dušička.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán pripomienkoval aj ďalšie články návrhu zmluvy.
2. Informácia hl. kontrolóra k bytom v bytovom dome 1477 – informoval hl. kontrolór,
predložil zoznam nedoplatkov k 31. 1. 2020 od správcu bytového domu Handimex-byt, spol.
s r. o., Handlová.
Poslanec Ing. Vladimír Mazán – informoval sa či bola podaná žiadosť na SSE k podkladu na
vypracovanie projektovej dokumentácie na hasičskú zbrojnicu.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval starostu obce či zisťuje zateplenie hasičskej zbrojnice, ako
prvé výmenu brán, okná a dvere – či oslovil nejakých dodávateľov. Ďalej pripomenul
odstránenie antén na streche školskej jedálne ZŠ. Pripomenul deravú strechu na zdravotnom
stredisku.
Ďalej Ing. Vladimír Mazán pripomenul opravu miestnych komunikácií, či už starosta s nejakou
firmou jednal.
Marian Híreš sa informoval o rozvoze jedál. Požiadal o správu o opatrovateľskej službe.
3. Uznesenie, záver - po prerokovaní všetkých bodov programu poslanci neprijali žiadne
uznesenie.
Vo Valaskej Belej dňa 7. 2. 2020
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Dušička
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Milan Čičmanec

