Zápisnica

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
ktoré sa konalo dňa 5. mája 2022
------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
6 poslancov podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Ing. Miloš Cúcik – starosta obce
JUDr. 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 1930 h.
***

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

1.
2.
3.
4.

Prieskum trhu na kúpu ramenného mulčovača.
Prieskum trhu na kúpu zametača s košom a kefou.
VO autobusových zástaviek.
Uznesenie, záver.
***

Otvorenie zasadnutia – 36. 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. Starosta obce prečítal program rokovania OZ. Poslanec
Ing. Vladimír Mazán navrhol doplniť do programu dva body rokovania a to bod Rôzne a bod
Pripomienky a názory občanov. Za doplnenie programu hlasovali 4 poslanci: Štefan Hlinka,
Ing. Vladimír Mazán, Marian Híreš a Milan Čičmanec, zdržali sa hlasovania 2 poslanci: Mgr.
Rastislav Repka a Juraj Gabaš. Poslanci hlasovali o programe rokovania po úprave a tento po
doplnení dvoch bodov rokovania schválili.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa hl. 2 (Mgr. Rastislav Repka a Juraj Gabaš).

Voľba návrhovej komisie – do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Rastislav Repka
a Štefan Hlinka
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0 – návrhová komisia bola schválená.
Určenie overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice starosta obce určil
Juraja Gabaša a Milana Čičmanca.
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. Prieskum trhu na kúpu ramenného mulčovača – starosta obce uviedol, že cena
mulčovača sa od minulého rokovania OZ zvýšila. Je potrebné zaslať objednávku na zakúpenie
mulčovača s novou cenou. OZ zrušilo uznesenie č. 355/2022, ktorým bolo schválené
zakúpenie ramenného mulčovača s nižšou cenou a schválilo zakúpenie za vyššiu sumu.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 357/2022.
Obecné zastupiteľstvo uložilo účtovníčke OcÚ vyčleniť a previezť z RF sumu 8 343 € s DPH
na zakúpenie ramenného mulčovača.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 358/2022.
2. Prieskum trhu na kúpu zametača s košom a kefou – starosta obce oboznámil
poslancov, že sa zmenila cena zametača Po kratšej rozprave poslanci odporučili starostovi
obce preveriť technické parametre zametača a informovať ich o tom na budúcom rokovaní
OZ.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 359/2022.
3. VO autobusových zástaviek – na minulom rokovaní OZ bola schválená realizácia
zastáviek v niektorých častiach obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu na dodávku
a montáž autobusových zastáviek so spoločnosťou Zastávky, s. r. o., Žiar nad Hronom.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa hl. 1 (Ing. Vladimír Mazán) – prijaté uznesenie č. 360/2022.
Obecné zastupiteľstvo zároveň uložilo ekonómke obecného úradu vyčleniť a previezť
z RF 22 115 € s DPH v zmysle zmluvy o dielo.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa hl. 0 – prijaté uznesenie č. 361/2022.
4. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Na rokovaní OZ neboli od občanov žiadne pripomienky.
5. Rôzne:
Ing. Vladimír Mazán sa informoval o problémoch z minulých rokovaní OZ (dom smútku,
garážové brány na budove DHZ, nákup vážneho zariadenia na kuka voz).
Prebehla rozprava medzi poslancami, starostom obce a hl. kontrolórom.
Poslanec Marian Híreš pripomienkoval zámer odpredať majetok obce pánovi Toporovi, ďalej
pripomienkoval splatenie ČOV na bytový dom 1477, ďalej sa informoval o uznesení na sumu
o rekonštrukciu obecnej kotolne, taktiež sa informoval o dofinancovaní kotolne na základnej
škole.
Hlavný kontrolór mal dotazy na starostu obce.
Pripomienkoval stavebný úrad - ako obec rieši nedodržané zákonné lehoty.
Hl. kontrolór predložil správu hl. kontrolóra obce č. 1/2022 ku kontrole zákonností,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými
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právami obce, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá tvorí
prílohu originálu zápisnice.
Prebehla rozprava medzi hl. kontrolórom, starostom obce a poslancami OZ.
Nebolo prijaté žiadne uznesenie.
6. Uznesenie, záver
Záverom starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým za
účasť.
Vo Valaskej Belej dňa 10. 5. 2022
Zapísala: Bc. Ľudmila Podskočová
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Juraj Gabaš

a

Milan Čičmanec

UZNESENIA

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Valaská Belá zo dňa 5. mája 2022
(357/2022 – 361/2022)
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom 36. zasadnutí prerokovalo tieto body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prieskum trhu na kúpu ramenného mulčovača.
Prieskum trhu na kúpu zametača s košom a kefou.
VO autobusových zástaviek.
Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
Rôzne.
Uznesenie, záver.
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k bodu č. 1: Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na
dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

ruší
uznesenie č. 355/2022.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Uznesenie č. 357/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 5. 2022

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 358/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej

ukladá
účtovníčke OcÚ vyčleniť a previesť z rezervného fondu 8 343 € na zakúpenie mulčovača.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 5. 2022

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 2: Prieskum trhu na kúpu zametača s košom a kefou.
Uznesenie č. 359/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
odporúča
preveriť technické parametre zametača.
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Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 5. 2022

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

k bodu č. 3: VO autobusových zástaviek.
Uznesenie č. 360/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
schvaľuje
zmluvu o dielo medzi obcou Valaská Belá a spoločnosťou Zastávky, spol. s r. o., so sídlom
SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom, na dodávku a montáž autobusových zastáviek.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 5. 2022

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

Uznesenie č. 361/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej
ukladá
účtovníčke OcÚ vyčleniť a previesť z rezervného fondu 22 115,- € v zmysle zmluvy o dielo na
dodávku a montáž autobusových zastáviek.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
1
3

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

Vo Valaskej Belej dňa 10. 5. 2022

Ing. Miloš Cúcik – starosta obce

5

