Zápisnica

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 19. mája 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Mgr. Ján Králik, LL.M. – hlavný kontrolór obce
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Neprítomní:
3 poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2230 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. Žiadosť Lindy Olejkovej o prenájom garáže.
3. Žiadosť Melánie Slugeňovej, bytom Valaská Belá 531 o odkúpenie obecného
pozemku.
4. Žiadosť Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne o finančný príspevok.
5. Žiadosť Ing. Jána Melišku a Ing. Martina Melišku, obaja bytom Prievidza
o odkúpenie pozemku.
6. Žiadosť VORMED s.r.o. v zastúpení doktorom Rostyslavom Vorokhtom
o prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre
ambulanciu všeobecného lekárstva.
7. Zrušenie uznesenia č. 72/2019 zo dňa 30. mája 2019.
8. Stanovenie podmienok pre VO vykurovania a dverí požiarnej zbrojnice.
9. Výstavba lavičky cez potok pri lesáckej bytovke.
10. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok roka 2020.
11. Uznesenie, záver.
***
Otvorenie zasadnutia – 17. 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 6 poslancov. Ing. Vladimír Mazán navrhol doplniť program
rokovania o bod 11. Rôzne. Za tento návrh hlasovali 4 poslanci, 2 sa zdržali hl.( Ing. Peter
Dušička a Milan Čičmanec). Doplnenie programu poslanci schválili. Starosta obce dal
hlasovať o doplnenom programe.
Hlasovanie: za 5 proti 0, zdržali sa 1 (Ing. Peter Dušička) – program rokovania OZ bol po
doplnení schválený
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Milan Čičmanec a
Ing. Peter Dušička.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil Mariana
Híreša a Ing. Vladimíra Mazána.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 6, 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.
– k uzneseniu, ktorým poslanci odporučili starostovi obce hľadať všeobecného lekára
starosta uviedol, že táto problematika sa bude riešiť v samostatnom bode tohto rokovania.
- k uzneseniu týkajúcemu sa navýšenia dotácie so SOU – podal informácie hl. kontrolór,
uviedol, že rokoval so zástupcom SOU Nováky o tom, ako by mala fungovať činnosť SOU.
Hl. kontrolór uviedol že nástojil na tom aby SOU fungoval efektívnejšie a aby sa zachoval.
V prípade, že je nedostatok zamestnancov na výkon agendy, je možné do budúcna uvažovať
aj o navýšení s tým, že to bude vykompenzované väčšou pracovnou aktivitou zamestnancov.
Prednosta úradu prisľúbil, že pristúpi k úprave procesných úprav a k zefektívneniu práce
zamestnancov SOU v Novákoch. Pripomienkoval to poslanec Marian Híreš. Podotkol, že pod
tento príspevok spadá aj práca opatrovateľskej služby. Požiadal o doloženie dôvodovej správy
k rozpočtu na túto kapitolu. Starosta obce uviedol, že 40 % ide na stavebný úrad a 60 % na
opatrovateľskú službu.
- k uzneseniu, ktorým bol odložený odpredaj obecného pozemku pani Slugeňovej bude
prerokované ako samostatný bod programu tohto zasadnutia.
- uznesenie, ktoré sa týkalo požiarnej zbrojnice bude prerokované ako samostatný bod
programu tohto zasadnutia.
- uznesenie, ktorým bolo odporučené riaditeľke ZŠ s MŠ predložiť náklady na
presťahovanie MŠ do budovy ZŠ. Starosta obce prečítal predložené náklady na presťahovanie
materskej školy do budovy základnej školy, ktoré spracovala riaditeľka ZŠ s MŠ vo Valaskej
Belej. Hl. kontrolór navrhol odložiť tento návrh premiestnenia MŠ do budúcnosti z dôvodu,
že je potrebné doriešiť určité záležitosti týkajúce sa základnej školy. Predložený návrh
pripomienkoval poslanec Ing. Vladimír Mazán, ktorý mal výhrady voči niektorým úpravám
v budove. Výhrady k návrhu pani riaditeľky mal aj poslanec Marian Híreš.
Poslanci záverom správu o plnení úloh vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Marian Híreš) – prijaté uznesenie č. 162/2020.
2. Žiadosť Lindy Olejkovej o prenájom garáže – prečítal starosta obce. Žiadosť
o prenájom sa prerokovával aj na minulých zasadnutia OZ. Poslanci prenájom neschválili.
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Hlasovanie: za 0, proti 1 (Ing. Vladimír Mazán), zdržal sa hl. 4 (Ing. Peter Dušička, Milan
Čičmanec, Mgr. Herta Dušičková, Danka Golejová), nehlasoval 1 (Marian Híreš) – nebolo
prijaté uznesenie.
3. Žiadosť Melánie Slugeňovej, bytom Valaská Belá 531 o odkúpenie obecného
pozemku – táto žiadosť bola odložená z minulého rokovania OZ. Poslanci boli na obhliadke
pozemku priamo na mieste. Poslanec Ing. Peter Dušička prečítal návrh na uznesenie o zámere
odpredať žiadateľke časť parcely CKN č. 594/4 zastavané plochy a nádvorie o výmere 70 m2.
Poslanci zámer jednomyseľne schválili za cenu 2,50 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 163/2020 – uznesenie bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4. Žiadosť Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne o finančný príspevok – žiadosť
prečítal starosta obce. Poslanec Marian Híreš pripomienkoval žiadosť, uviedol, že v prípade,
že by táto žiadosť bola zapracovaná do rozpočtu, bolo by nejakú finančnú čiastku možné
poukázať. Poslanec Ing. Peter Dušička sa spýtal hl. kontrolóra, či je možnosť poukázať dar, či
je to v súlade so zákonom. Hl. kontrolór uviedol, že o tomto by sa bavil pri zmenách rozpočtu
obce. Navrhol odložiť túto žiadosť. Poslanec Marian Híreš navrhol odporučiť starostovi obce
oboznámiť HMS v Trenčíne, aby si zaslali žiadosť v mesiaci október, kedy môže byť
zapracovaná do rozpočtu obce na rok 2021. Poslanci hlasovali o poskytnutí finančného
príspevku – za 0, proti 0, zdržal sa hl. 0 – uznesenie nebolo prijaté.
Poslanci podali poslanecký návrh a odporučili starostovi obce zaslať odpoveď v znení, ako ju
predniesol poslanec Marian Híreš.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 164/2020.
5. Žiadosť Ing. Jána Melišku a Ing. Martina Melišku, obaja bytom Prievidza
o odkúpenie pozemku parcela č. CKN č. 11634/7 zast. plocha a nádvorie o výmere
20 m2 spoluvlastnícky podiel 165/1080 – žiadosť prečítal starosta obce. Poslanci schválili
zámer odpredať majetok obce Ing. Jánovi Meliškovi, bytom Sv. Cyrila 315/25, Prievidza
a Ing. Martinovi Meliškovi, bytom Sitnianskeho 214/3, Prievidza a to pozemok parcela CKN
č. 11634/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v podiele 165/1080, v zmysle Zákona
o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 2,50 € za m2, kde osobitným
zreteľom je, že na danej parcele stojí rekreačná chata súpisné číslo 1372.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 165/2020 - uznesenie bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
6. Žiadosť VORMED s.r.o. v zastúpení doktorom Rostyslavom Vorokhtom
o prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre
ambulanciu všeobecného lekárstva – prečítal starosta obce. K žiadosti sa vyjadril hl.
kontrolór obce, uviedol, že je treba uprednostniť a uzavrieť nájomnú zmluvu na základe
skutočnosti, že sa jedná o ochranu zdravia občanov a to znamená uprednostnenie pred
právnymi predpismi. Hl. kontrolór uviedol, že uzavretú zmluvu potrebuje lekár na vybavenie
licencie. Uviedol, že je tu prednosť ústavy pred zákonom o majetku obcí. Žiadosť
pripomienkoval poslanec Ing. Vladimír Mazán, ktorý podotkol, že je potrebné vedieť akú
dobu tu bude ordinovať. Starosta obce uviedol, že lekár sa vyjadril minimálne 2x v týždni.
Poslanci schválili zámer prenajať priestory ambulancie zdravotného strediska za cenu nájmu 1
€ do 31. 12. 2020 za podmienky, že zdravotná starostlivosť bude poskytovaná min. 2x
týždenne.
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 166/2020 - uznesenie bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
7. Zrušenie uznesenia č. 72/2019 zo dňa 30. mája 2019 – hlavný kontrolór navrhol
zrušiť toto uznesenie, ako dôvod zrušenia uzn. č. 72/2019 zo dňa 30. 5. 2019 je ten, že
predmety vymedzené v tomto uznesení ako byty č. 1 až. 3, nachádzajúce sa v budove
Základnej školy vo Valaskej Belej nie sú vecou v zmysle ust. § 118 ods. 1 Občianskeho
zákonníka a preto nemôžu byť predmetom občiansko-právnych vzťahov.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 167/2020.
8. Stanovenie podmienok pre VO vykurovania a dverí požiarnej zbrojnice –
v minulosti bolo prijaté uznesenie o tom, že bude elektrické vykurovanie pomocou
infrapanelov. Vyjadrenie od SSE prišlo súhlasné, elektrická prípojka je hotová zemou. Je
potrebné stanoviť podmienky verejnej súťaže na výber dodávateľa na vykurovanie budovy
hasičskej zbrojnice a výber dverí v budove hasičskej zbrojnice. Prebehla rozprava medzi
poslancom Ing. Vladimírom Mazánom a starostom obce. Poslanci stanovili podmienky.
Starosta obce prečítal podmienky pre VO na elektrické vykurovanie priemyselnými
infrapanelmi.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 0 nehlasoval 1 (Ing. Peter Dušička) – prijaté uznesenie
č. 168/2020.
Starosta obce prečítal podmienky pre VO na výber dodávateľa dverí do budovy hasičskej
zbrojnice.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 169/2020.
9. Výstavba lavičky cez potok pri lesáckej bytovke – ústnu požiadavku predložil starosta
obce. Bol na obhliadke a dal naceniť práce na rekonštrukciu lavičky. Požiadavku
pripomienkovala poslankyňa Mgr. Herta Dušičková, uviedla, že u Štrbkov bývajú deti, ktoré
chodia na zastávku autobusu do školy. Prechod cez potok je zničený a na jar, keď je veľká
voda je to nebezpečné. Poslanci hlasovali o schválení výstavby lavičky cez potok.
Hlasovanie: za 1 (Mgr. Herta Dušičková, proti 1 (Marian Híreš), zdržal sa hl. 4 (Ing. Vladimír
Mazán, Ing. Peter Dušička, Milan Čičmanec a Danka Golejová) - nebolo prijaté uznesenie.
10. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok roku 2020 – materiály k plneniu
rozpočtu obce boli zaslané emailom spolu s pozvánkou na rokovanie. Plnenie rozpočtu obce
pripomienkovali viacerí poslanci. Ďalej pripomienkovali aj spotrebu pohonných hmôt, navrhli
kontrolu evidencie a spotreby pohonných hmôt, vykonanú hlavným kontrolórom. Ďalej
poslanci pripomienkovali nedoplatky na nájmoch v nájomných bytoch v bytovom dome 1477.
Bilanciu predložil hlavný kontrolór, kde cca 3800 € je nedoplatok na nájme. Poslanec Marian
Híreš uviedol, že boli porušené podmienky VZN obce o prenajímaní obecných bytov. Ďalej sa
poslanec Marian Híreš informoval o likvidácii odpadu zberného miesta. Ďalej kritizoval, že
aktivační zamestnanci pracujú pre súkromnú firmu pri vývoze odpadu. Takto utekajú financie
z obce, podotkol, že takto starosta obce podporuje korupciu. Doplnil ho aj poslanec Ing.
Mazán, kritizoval, že po každom zvoze odpadu zostáva neporiadok po obci.
Po dlhšej rozprave poslanci hlasovali a správu o plnení rozpočtu vzali na vedomie.
Hlasovanie: za 4 , proti 0, zdržal sa hl. 2 (Marian Híreš a Ing. Vladimír Mazán) – prijaté
uznesenie č. 171/2020.
O 20,50 h. z rokovania odišla poslankyňa Mgr. Herta Dušičková a hl. kontrolór obce.
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11. Rôzne
Starosta obce predložil cenové ponuky, ktoré zaslal emailom poslanec Mgr. Rastisalv Repka na
projekt realizácie parku s tribúnou. Starosta obce oboznámil o ponuke na projekt, ktorý by bol
hradený z financií MAS. K tejto ponuke poslanci neprijali žiadne uznesenie.
Nacenenie žľabov na odvodnenie komunikácie na Pastierkoch pri rodinnom dome Michala
Furku. Poslanci neprijali žiadne uznesenie.
Starosta obce informoval o naplánovaných investičných akciách, o požiadavkách, ktoré boli
podané ako projekty tento rok.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o projektoch, ktoré boli naplánované realizovať tento rok.
O tomto informoval starosta obce, ktorý uviedol, že všetky výzvy sú posunuté predbežne na
jún.
Prebehla dlhá rozprava medzi poslancami a starostom obce ohľadom opravy budovy
zdravotného strediska, kultúrneho domu a ostatných budov.
Ďalej starosta obce informoval, že dostal informáciu o skutočnosti, že Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť podpísali zmluvu na realizáciu vodovodu na Stanáku. V súčasnej dobe
prebieha verejné obstarávanie.
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o systéme Elwis, o prístrešku na škole, k domu smútku,
k parkovisku pri dome smútku, prečo nebola podaná žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,
ďalej podotkol vyhlášku k odpadom a k vývozu kontajnerov, oprave cesty do Mokrišov a iné.
Vzhľadom na to, že z rokovania obecného zastupiteľstva odišli poslanci Ing. Peter
Dušička, Danka Golejová a Milan Čičmanec starosta obce rokovanie OZ ukončil z dôvodu, že
rokovanie nebolo uznášaniaschopné.
12. Uznesenie, záver - po prerokovaní všetkých bodov programu poslanci neprijali žiadne
uznesenie.
Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marian Híreš

a

5

Ing. Vladimír Mazán

UZNESENIA

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 19. mája 2020
(162/2020 – 170/2020)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 17. 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. Žiadosť Lindy Olejkovej o prenájom garáže.
3. Žiadosť Melánie Slugeňovej, bytom Valaská Belá 531 o odkúpenie pozemku.
4. Žiadosť Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne o finančný príspevok.
5. Žiadosť Ing. Jána Melišku a Ing. Martina Melišku, obaja bytom Prievidza
o odkúpenie pozemku.
6. Žiadosť VORMED s.r.o. v zastúpení doktorom Rostyslavom Vorokhom
o prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre
ambulanciu všeobecného lekárstva.
7. Zrušenie uznesenia č. 72/2019 zo dňa 30. mája 2019.
8. Stanovenie podmienok pre VO vykurovania a dverí požiarnej zbrojnice.
9. Výstavba lavičky cez potok pri lesáckej bytovke.
10. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok roku 2020.
11. 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. 162/2020
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:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 2: Žiadosť Lindy Olejkovej o prenájom garáže.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
0
6

Neprítomný: 3

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

k bodu č. 3: Žiadosť Melánie Slugeňovej, bytom Valaská Belá 531 o odkúpenie
obecného pozemku.
Uznesenie č. 163/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Melánii Slugeňovej bytom Valaská Belá č. 531
a to časť pozemku parc. CKN č. 595/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1146 m2,
z ktorej bolo geometrickým plánom č. 42/2020 odčlenené 70 m2 v zmysle Zákona o majetku
obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2 , kde osobitným zreteľom je, že na danej parcele stojí
časť rodinného domu č. 531 a časť garáže. Časť parcely o výmere 70 m2 bolo odčlenené od
parcely CKN č. 595/4, zapísanej na LV 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá a to
geometrickým plánom č. 42/2020, ktorý si dala žiadateľka vyhotoviť na vlastné náklady.
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 4: Žiadosť Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne o finančný príspevok.
Uznesenie č. 164/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce informovať Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, že je potrebné poslať
novú žiadosť v mesiaci október 2020, ktorá môže byť zapracovaná do rozpočtu obce Valaská
Belá na rok 2021.
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Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 5: Žiadosť Ing. Jána Melišku a Ing. Martina Melišku, obaja bytom Prievidza
o odkúpenie pozemku parcela č. CKN č. 11634/7 zast. plocha a nádvorie o výmere
20 m2 spoluvlastnícky podiel 165/1080.
Uznesenie č. 165/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá Ing. Jánovi Meliškovi, bytom
Nábrežie svätého Cyrila 315/25, Prievidza a Ing. Martinovi Meliškovi, bytom Sitnianskeho
214/3, Prievidza a to pozemok parcela CKN č. 11634/7 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 20 m2, spoluvlastnícky podiel 165/1080, zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991
Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu
2,50 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že na danej parcele stojí rekreačná chata
súpisné číslo 1372.
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 6: Žiadosť VORMED s.r.o. v zastúpení doktorom Rostyslavom Vorokhom
o prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre
ambulanciu všeobecného lekárstva.
Uznesenie č. 166/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce a to priestory v budove Zdravotného
strediska vo Valaskej Belej pre VORMED s. r. o., A. Hlinku 1448/50A, 914 01 Trenčianska
Teplá v zastúpení MUDr. Rostyslavom Vorokhtom, za účelom zriadenia ambulancie
všeobecného lekárstva v priestoroch bývalej detskej ambulancie za týchto podmienok: cenu za
prenájom je stanovená vo výške 1 €/mesiac do 31. 12. 2020, zdravotná starostlivosť bude
poskytovaná minimálne 2x za týždeň.
Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 7: Zrušenie uznesenia č. 72/2019 zo dňa 30. mája 2019.
Uznesenie č. 167/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ruší
uznesenie číslo 72/2019 zo dňa 30. 5. 2019 z dôvodu, že predmety vymedzené v tomto
uznesení ako byty č. 1 až. 3, nachádzajúce sa v budove Základnej školy vo Valaskej Belej nie
sú vecou v zmysle ust. § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka a preto nemôžu byť predmetom
občiansko-právnych vzťahov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 8: Stanovenie podmienok pre VO vykurovania a dverí požiarnej zbrojnice.
Uznesenie č. 168/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
podmienky pre elektrické vykurovanie priemyselnými infrapanelmi:
1) dodržať projektovaný výkon
2) každý uchádzač predloží projektovú dokumentáciu k danému systému vykurovania
3) investor poskytne kompletnú projektovú dokumentáciu projektovanej inštalácie
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
0
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 169/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
- podmienky pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa dverí:
1) dvere musia spĺňať tepelnoizolačné vlastnosti
2) dvere musia zodpovedať STN predpisom pre požiarnu ochranu a prevádzkovým
požiadavkám požiarnej ochrany
3) nutná obhliadka požiarnej zbrojnice
4) vypracovanie cenových ponúk pre sečné a krídlové brány
- podmienky pre elektrické rozvody:
1) vypracovať cenové ponuky v 2 variantoch:
a) rozvody ťahané po povrchu
b) rozvody ťahané pod omietkou
2) musia byť dodržané STN
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č.9: Výstavba lavičky cez potok pri lesáckej bytovke.
Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

0
0
6

Neprítomný: 3

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

k bodu č. 10: Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok roka 2020.
Uznesenie č. 170/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
berie na vedomie
plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za I. štvrťrok roka 2020.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:
0
Zdržal sa:
2
Neprítomný: 3

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

Vo Valaskej Belej dňa 20. 5. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 11: Rôzne.
V tomto bode rokovania poslanci nehlasovali a neprijali žiadne uznesenie.
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