Obec Belá nad Cirochou
Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7683 126, e-mail: bela-n-c@stonline.sk

ZÁPISNICA
zo 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
zo dňa 05.04.2013
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie programu, kontrola uznesení
4. Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Belá nad Cirochou
5. Rôzne
o Požiar rodinného domu na ul. Riečnej
o Zakúpenie dodávky
o Rekonštrukcia budovy starého Obecného úradu
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
8. Záver
K bodu 1:
Starosta obce privítal prítomných poslancov a zahájil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Okrem prítomných poslancov bola na zasadnutí prítomná Mgr. Jana
Valcerová, zamestnankyňa obce.
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Jana Valcerová, za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí p. Margaréta Šimonová a Jozef Bednár. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí
PhDr. Peter Karľa a Blažej Gnip. Zapisovateľka, overovatelia zápisnice a členovia návrhovej
komisie boli poslancami jednohlasne schválení.
K bodu 3:
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia. Program bol
jednohlasne schválený.
K bodu 4:
Starosta obce oboznámil poslancov so stavom, v ktorom sa nachádza proces
schvaľovania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Belá nad Cirochou. Pripomenul
zmeny, ktoré boli zapracované. Podrobnejšie o jednotlivých zmenách starosta poslancov
informoval na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo v júli minulého roku.
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K bodu 5:
 Starosta informoval poslancov o situácii, ktorá vznikla pri požiari rodinného domu na
ul. Riečnej v marci tohto roku. Na pomoc rodine Škutkovej bola vyhlásená zbierka.
Rodine bola poskytnutá aj nemateriálna pomoc zo strany robotníkov a občanov, ktorí
bez nároku na odmenu začali s opravou strechy rodinného domu bezprostredne po
požiari. Starosta navrhuje, aby na opravu prispela aj obec a to uhradením faktúry za
dodávku materiálu vo výške 1.503,11 €.
 Starosta informoval o možnosti zakúpenia dodávky, ktorá by slúžila pri prácach
vykonávaných zamestnancami obce, najmä na dovoz materiálu pri výstavbe chodníka,
ale aj na iné práce.
 Starosta oboznámil poslancov so stavom rekonštrukcie budovy starého Obecného
úradu.
K bodu 6:
V diskusii navrhol PhDr. Peter Karľa, aby sa pri základnej škole spevnili svahy na
miestach, kde parkujú autá, aby nedochádzalo k zvážaniu zeminy. Starosta prisľúbil, že sa
svahy spevnia.
Ďalej PhDr. Peter Karľa navrhol, aby sa umiestnilo dopravné zrkadlo na križovatke
ulíc Štúrova a Vihorlatská, pretože táto je neprehľadná.
Blažej Gnip navrhuje, aby sa na uličke, ktorá spája ul. Kukučínovu a Vihorlatskú
obmedzil zákaz vjazdu a to len pre motorové vozidlá nad 3,5 t. Starosta však navrhuje, aby
zákaz vjazdu bol ponechaný pre všetky motorové vozidlá. K tomuto návrhu sa priklonila aj
väčšina poslancov.
K bodu 8:
PhDr. Peter Karľa prečítal návrh na uznesenia z 20. zasadnutia OZ. Starosta obce dal
o návrhu uznesení hlasovať.
za:
proti:
zdržali sa:
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Následne starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Mgr. Jana Valcerová
Overili: Margaréta Šimonová
Jozef Bednár

Ján Vajda, starosta obce
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