OBEC Belá nad Cirochou
Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou

ZÁPISNICA
zo 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
zo dňa 10.05.2012
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie programu, kontrola uznesení
4. VZN č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Belá nad Cirochou
5. Príprava Furmanských pretekov a Dňa detí
6. Plat starostu obce od 01.06.2012
7. Rôzne
 Žiadosti o odkúpenie pozemku
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
10. Záver
K bodu 1:
Starosta obce privítal prítomných poslancov a zahájil dvanáste zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Okrem prítomných poslancov boli na zasadnutí prítomní: Mgr. Jana Valcerová
a Margita Karamanová.
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Jana Valcerová, za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí p. Blažej Gnip a Mgr. Ján Škutka. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí p.
Margaréta Šimonová a p. Jozef Bednár. Zapisovateľka, overovatelia zápisnice a členovia
návrhovej komisie boli poslancami jednohlasne schválení.
K bodu 3:
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Program doplnil v bode
rôzne o tento bod:
- Deň matiek
O doplnenom programe dal starosta obce hlasovať. Doplnený program bol jednohlasne
schválený.
K bodu 4:
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN o odvádzaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na
území obce Belá nad Cirochou. VZN bolo doručené poslancom spolu s pozvánkou na
zasadnutie zastupiteľstva.
K bodu 5:
V tomto bode starosta podal informácie o pripravovaných akciách:
 Deň detí bude tento rok v areáli základnej školy. Na spoločnom stretnutí
s riaditeľkou školy sa starosta obce spolu s predsedom komisie pre šport,
kultúru a mládež dohodli, že zo strany obce bude zabezpečené pre deti
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občerstvenie vo forme pečiva a vody. Občerstvenie bude vo výške cca 0,30 €
na jedného žiaka. Celkovo by výška príspevku na občerstvenie nemala
presiahnuť 400 €. S príspevkom obce na občerstvenie pre deti poslanci
súhlasili. Program pre deti si pripravia svojpomocne učitelia základnej školy.
 Furmanské preteky sa budú konať 02. Júna 2012 v areáli pri vodojeme –
lokalita Beňačkovo. Za účelom prípravy pretekov sa na obecnom úrade stretol
prípravný výbor a dohodol sa na postupe prípravy. Starosta tiež oznámil, že na
konanie pretekov obec dostala od Úradu vlády SR dotáciu vo výške 10.000 €.
Táto dotáciu je už na účte obce. Predpokladané náklady zo strany obce by
nemali presiahnuť výšku 3.000 €.
K bodu 6:
Podľa zákona č. 253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je potrebné každoročne prehodnotiť plat
starostu obce a nanovo ho schváliť. Starosta obce navrhol, aby plat zostal na takej úrovni ako
je to doposiaľ. Plat starostu obce bude od 01.06.2012 vo výške 2,17 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (§ 4 ods. 1) a bude zároveň zvýšený
na 1,4 násobok zákonom ustanovenej výšky platu (§ 4 ods.2) tak ako to bolo doposiaľ, t.j. vo
výške 2.389 € /mesačne (slovom: dvetisíc tristoosemdesiatdeväť eur mesačne).
K bodu 7:
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Belá nad
Cirochou od p. Jozefa Karľu zo Sniny. Starosta navrhuje, aby zatiaľ pozemok nebol predaný,
pretože kvôli prebiehajúcej výstavbe kanalizácie sú ulice aj verejné priestranstvá a pozemky
patriace obci rozkopané. Po dokončení výstavby kanalizácie sa budú cesty, priestranstvá aj
pozemky upravovať. Navrhuje, aby žiadosť p. Karľu bola potom opätovne zaradená do
programu zasadnutia OZ a prerokovaná. Poslanci s návrhom starostu súhlasili.
K bodu 8:
V diskusii starosta oboznámil poslancov so zámerom na prenájom pozemku, ktorý bol
odkúpený za účelom výstavby bytového domu. O prenájom pozemku prejavila záujem
spoločnosť IZOLEX Bau, s.r.o., Košice, ktorá na predmetnom pozemku postaví bytový dom.
Poslanci s prenájmom pozemku na uvedený účel súhlasia.
JUDr. Daniela Lojanová upozornila na sťažnosť p. Hafinca z ul. Drieňovej, ktorý mal
už opakovane rozbité okno loptou, ktorá preletela z multifunkčného ihriska. Požaduje, aby
bola vytvorená vyššia zábrana, ktorá by zabránila preletu lopty. Ďalej požiadala starostu obce
o vysvetlenie prečo sa na budove starého obecného úradu urobila oprava strechy a výmena
strešnej krytiny. Starosta obce odpovedal, že na prednú časť budovy bola umiestnená nová
strecha a na zadnú časť bol urobený náter plechu z dôvodu, aby budova nechátrala ešte viac
ako je tomu teraz. V budúcnosti plánuje ponúknuť prednú časť na prenájom. Zadná časť sa
plánuje využiť ako dielňa a tiež ako garáž pre vozidla, ktoré vlastní Obec.
p. Iveta Heinrichová požiadala, aby starosta viac informoval poslancov o svojich
zámeroch a tiež o prácach, resp. akciách, ktoré sa realizujú v obci. Toto požadovali viacerí
poslanci a navrhujú, aby sa zasadnutia Obecného zastupiteľstva konali častejšie, aspoň raz
mesačne. Starosta obce prisľúbil, že konanie zasadnutí bude častejšie.
K bodu 9:
p. Margaréta Šimonová prečítala návrh na uznesenia z 12. zasadnutia OZ. Starosta
obce dal o návrhu uznesení hlasovať:
za:

10,

proti:

0,
2

zdržali sa:

0

O 18,00 hod. sa poslanci Obecného zastupiteľstva presunuli do kostola, kde bolo
dohodnuté stretnutie s Mgr. Aurelom Halajčíkom, farárom, a novozvolenou farskou radou.
Starosta obce oboznámil prítomných, že v predchádzajúcom období bol Obecným
zastupiteľstvom obce schválený príspevok na rekonštrukciu kostolnej veže. Preto bolo
navrhnuté spoločné stretnutie, aby sa dohodol postup a prípadne aj iné práce pri príležitosti
jubilea chrámu.
Potom sa slova ujal Mgr. Aurel Halačík, farár, ktorý oboznámil prítomných so stavom,
v ktorom sa chrám nachádza. Najväčší problém je v súčasnosti s vlhkosťou na starej časti
chrámu. Problém je predovšetkým v murive, z ktorého je táto časť zhotovená, pretože nasáva
a zadržiava vlhkosť. Po odstránení tohto problému je potrebné urobiť novú fasádu na celom
chráme.
Ďalej navrhol, že ak sa urobí veža kostola, je súčasne potrebné urobiť aj náter strechy
a umiestnenie nových okapových žľabov. Za týmto účelom pán farár spolu s novou farskou
radou pripravia rozpočet na tieto práce – náter strechy, okapové žľaby, oprava fasády chrámu
a prípadne aj na iné práce, ktoré je potrebné realizovať.
PhDr. Peter Karľa navrhuje, aby sa oslovili podnikatelia v obci a požiadali o príspevok
na tento konkrétny účel, t.j. náter strechy, nové okapové žľaby a oprava fasády chrámu.
p. Iveta Heinrichová uviedla, že okolo opráv, ktoré sa realizujú na chráme je
poskytovaných nedostatok informácií a podľa jej názoru by ľudia na opravy chrámu
prispievali viac, keby bolo pravidelne zverejňované na čo sú používané finančné prostriedky
z mesačných zbierok.
Ing. Marián Bednár navrhuje, aby sa najprv urobila nová veža, náter strechy
a umiestnili nové okapové žľaby, a nová fasáda až po tom, keď si budeme istí, že nová fasáda
bude realizovaná spôsobom, ktorý vydrží a že múry nebudú ťahať vlhkosť.
Mgr. Aurel Halačík poznamenal, že k realizácii prác na chráme sa vyjadruje aj
cirkevná komisia, ktorá schvaľuje návrh farnosti na opravy chrámu.
Následne starosta obce ukončil spoločné stretnutie, poďakoval sa všetkým za účasť
a týmto bolo ukončené aj zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Mgr. Jana Valcerová
Overili: Blažej Gnip
Mgr. Ján Škutka

Ján Vajda, starosta obce
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