Zápisnica

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 4. augusta 2020
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
9 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Bc. Ľudmila Podskočová – zapisovateľka
Mgr. Ján Králik, LL.M. – hlavný kontrolór obce
Neprítomný:
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
Zasadnutie trvalo od 1630 h. do 2000 h.
***

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Schválenie Zmluvy o dielo na opravu strechy na budove ŠKD.
2. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania hasičskej zbrojnice.
3. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania zdravotného strediska
a opravy strechy na zdravotnom stredisku.
4. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27.02.2020
***
Otvorenie zasadnutia – 20. 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 8 poslancov. Poslanec Marian Híreš navrhol
doplniť programu 5 Názory pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce a bod
6. Rôzne.
Poslanci hlasovali o programe so zapracovanou zmenou.
Hlasovanie: za 8 proti 0, zdržali sa 0 – program rokovania OZ bol po doplnení schválený
Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Rastislav Repka
a Mgr. Herta Dušičková.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.

Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce určil
Milana Čičmanca a Štefana Hlinku.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia zápisnice boli schválení.
Určenie zapisovateľa zápisnice – za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil
Bc. Ľudmilu Podskočovú.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, – zapisovateľka zápisnice bola schválená.
1. Schválenie zmluvy o dielo na opravu strechy na budove ŠKD – hlavný kontrolór
prepracoval zmluvu, poslal ju aj zhotoviteľovi, ktorý sa mu k nej vyjadril. Bližšie vysvetlenie
k zmluve uviedol hl. kontrolór. Poslanci súhlasili s uzatvorením
zmluvy o dielo
„Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému – stavenisko ŠKD pri Základnej škole
s MŠ vo Valaskej Belej po zapracovaní pripomienok poslancov OZ.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 189/2020.
Na rokovanie prišiel poslanec Juraj Gabaš.
2. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania hasičskej zbrojnice –
zástupca starostu obce Ing. Peter Dušička uviedol, že pozval na rokovanie zástupcu
spoločnosti TENDERnet, s. r. o. Žilina Ing. Dušana Hanuljaka, ktorý oboznámil poslancov
o uvedenej zákazke a podmienkach, ktoré je možné dať do zmluvy, alebo do podmienok
verejného obstarávania. Prebehla rozprava medzi poslancami a Ing. Hanuljakom, ktorý
doporučil poslancom stanoviť si dobre podmienky verejného obstarávania. K podmienkam
VO sa vyjadril aj pán Michal Kuric. Uviedol, že je možné uvažovať aj o spôsobe vykurovania
tepelným čerpadlom. Uviedol, že je možná realizácia tepelného čerpadla aj dodatočne.
Poslanci navrhli podmienky pre VO – vykurovanie požiarnej zbrojnice. Návrhová komisia
prečítala podmienky pre VO a poslanci ich jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 190/2020.
3. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania zdravotného
strediska a opravy strechy na zdravotnom stredisku – poslanci navrhli podmienky do
verejného obstarávania na vykurovanie budovy Zdravotného strediska vo Valaskej Belej,
zároveň ich aj schválili.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 191/2020
Zároveň poslanci stanovili podmienky pre VO opravy strechy na zdravotnom stredisku.
Situáciu na zdravotnom stredisku ohľadom kúrenia (kotol, komín, kúrenie, radiátory) bližšie
vysvetlil prítomným pán Michal Kuric. Poslanci po rozprave odporučili starostovi obce
doplniť výkaz výmer na budovu zdravotného strediska, konkrétne dlžku odkvapového
systému a a výkaz výmer opráv komínov na budove zdravotného strediska.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 192/2020
4. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27. 02. 2020 – poslanci navrhli odložiť schválenie dodatku do
budúceho rokovania OZ.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 193/2020
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce – na rokovaní
OZ sa zúčastnili aj občania. Pani Eva Púryová – uviedla, že chceli zrealizovať brigádu okolo
kostola, ale nebolo pokosené, uviedla, že aké je vedenie, takú máme obec. Kritizovala, že
budova obecného úradu je pošpinená od vtákov. Uviedla, že žiadny návrh, ktorí občania
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podali na rokovaniach OZ sa nezrealizoval. Taktiež ju doplnila pani Pavlína Kodajová, ktorá
uviedla že v dedine nie je žiadna výsadba kvetov.
Pani Eva Púryová sa ďalej informovala o realizácii cesty do Tantošov. Zástupca starostu obce
informoval, že je výpadok podielových daní zo štátneho rozpočtu, preto tento rok nie je
možné realizovať niektoré plánované investičné akcie.
6. Rôzne.
Hl. kontrolór oboznámil poslancov so situáciou, týkajúcou sa prenájmu priestorov pánovi
Jánovi Hoferovi v budove obecného úradu. Ďalej oboznámil poslancov so situáciou
v nájomnom bytovom dome číslo 1477.
Taktiež hl. kontrolór informoval o postupe vypratania bytov v budove základej školy.
Hl. kontrolór sa informoval, či má obec zriadenú komisiu pre verejný záujem, uviedol, že
vypracuje a pripraví na schválenie rokovací poriadok komisie pre verejný záujem.
Vo Valaskej Belej dňa 12. 8. 2020
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Milan Čičmanec

a

Štefan Hlinka

UZNESENIA

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 4. augusta 2020
(189/2020 – 193/2020)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 20. zasadnutí prerokovalo tieto body:
1. Schválenie Zmluvy o dielo na opravu strechy na budove ŠKD.
2. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania hasičskej zbrojnice.
3. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania zdravotného strediska
a opravy strechy na zdravotnom stredisku.
4. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27.02.2020.
5. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
6. Rôzne

3

k bodu č. 1: Schválenie Zmluvy o dielo na opravu strechy na budove ŠKD.
Uznesenie č. 189/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
súhlasí
podľa predloženého návrhu a po zapracovaní pripomienok poslancov OZ s uzatvorením
zmluvy o dielo na opravu strechy „Základná škola Valaská Belá – budova ŠKD –
rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému“.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

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

Vo Valaskej Belej dňa 12. 8. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania hasičskej
zbrojnice.
Uznesenie č. 190/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
podmienky do verejného obstarávania pre peletové kúrenie do budovy Hasičskej zbrojnice vo
Valaskej Belej:
a) uzatvorená zákazka
b) výkaz a výmer
c) zmluva o dielo od objednávateľa
d) doba realizácie 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo
e) referencie
f) najnižšia cena
g) výber firiem objednávateľom
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Peter Dušička, Mgr. Herta Dušičková, Danka Golejová, Milan
Čičmanec, Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka,
Juraj Gabaš, Štefan Hlinka,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 12. 8. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 3: Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie vykurovania zdravotného
strediska a opravy strechy na zdravotnom stredisku.
Uznesenie č. 191/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
podmienky do verejného obstarávania pre peletové kúrenie do budovy zdravotného strediska:
a) uzatvorená zákazka
b) výkaz a výmer – položka 33 sa nahrádza „oprava komína“
c) zmluva o dielo od objednávateľa
d) doba realizácie 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo
e) referencie
f) najnižšia cena
g) výber firiem objednávateľom
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Peter Dušička, Mgr. Herta Dušičková, Danka Golejová, Milan
Čičmanec, Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka,
Juraj Gabaš, Štefan Hlinka,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 12. 8. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 192/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
starostovi obce doplniť do výkazu výmeru na budovu Zdravotného strediska vo Valaskej Belej
dĺžku odkvapového systému a výkaz výmer opráv komínov a vyspravenie dier v strešnej
krytine na budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 12. 8. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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k bodu č. 4: Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT75 ovál Valaská Belá zo dňa 27.02.2020.
Uznesenie č. 193/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odkladá
schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál Valaská Belá
zo dňa 27. 2. 2020.
Hlasovanie:
Za:
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Ing. Peter Dušička, Mgr. Herta Dušičková, Danka Golejová, Milan
Čičmanec, Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš, Mgr. Rastislav Repka,
Juraj Gabaš, Štefan Hlinka,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 0
Vo Valaskej Belej dňa 12. 8. 2020

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
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