
Návrh na uznesenie 

  z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa   24. februára 2016 

 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

1. Otvorenie  

Bez uznesenia 

 

2. Schválenie programu rokovania 

Uznesenie č.  251/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 
schvaľuje 

program rokovania  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

Hlasovanie:  

 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Predsedajúci určil  zapisovateľa zápisnice ........................ 

a   overovateľov zápisnice: ................................................ 

 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda:   

b) členovia:    

Hlasovanie: 

4.Zloženie sľubu náhradníka za poslanca vo volebnom obvode č. 3 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

1. berie na vedomie  
a) informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Martina Krupu  vo volebnom obvode č. 3,   

dňom 31. 01. 2016 z dôvodu vzdania sa mandátu ( oznámenie  zo dňa 22. 01. 2016, č.j. 123/2016) 

 

b) informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Petra Minárika o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014,  v ktorých kandidát na poslanca Marian Dobiš,  

bytom Valaská, Na Studničke 248/13, získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 3, v ktorom 

sa uvoľnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  

 

2. vyhlasuje 

v zmysle § 192 Zákona NR SR  č. 180/2014 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom 

znení pre volebné obdobie 2014-2018 nastúpenie náhradníka Mariana Dobiša,  narodeného                                        

dňa 31. 01. 1955, trvale bytom Valaská,  Na Studničke 248/13 za poslanca  Obecného zastupiteľstva 

vo Valaskej vo volebnom obvode č. 3 

 

3. konštatuje,  že  
náhradník vo volebnom obvode č. 3 Marian Dobiš,  narodený 31. 01. 1955 trvale bytom Valaská,                 

Na Studničke 248/13 zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  a prevzal                    

z rúk starostu obce Valaská osvedčenie obecného zastupiteľstva o tom, že sa stal  dňa 24. 02. 2016 

poslancom  Obecného zastupiteľstvo vo Valaskej vo volebnom období 2014-2018.  

Hlasovanie:  

 

 

 



5. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva predsedu komisie: Martina Krupu 

II/volí za predsedu komisie: Ing. Petra Bánika 

III/ menuje  za člena komisie: Martina Krupu 

Hlasovanie:  

 

6. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažnosti 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena komisie: Martina Krupu (SNS) 

II/menuje za člena komisie: Mariana Dobiša ( SNS) 

Hlasovanie:  

 

7. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu 

prírodných hodnôt 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena komisie: Miroslava Zelenčíka 

II/ menuje za člena komisie: Ľubomíra Múku 

Hlasovanie:  

 

8. Odvolanie a vymenovanie člena rady školy Základná škola Jaroslava Simana 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena rady školy: Martina Krupu 

II/ menuje: Ing. Petra Bánika  za člena rady školy ZŠ J. Simana ako zástupcu zriaďovateľa 

Hlasovanie:  

 

9.  Schválenie ocenení  na „ Cenu obce“ v zmysle Štatútu obce Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

ocenenie   „Cena obce“  pre : Vieru Babčanovú, Mgr. Magdalénu Vaníkovú, Jána Jenču, Máriu 

Neumannovú – „in memoriam“ v zmysle Štatútu obce Valaská 

Hlasovanie: 

 

10. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloženú   hlavným 

kontrolórom obce Valaská 

Hlasovanie: 

 

 

 



11. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  za rok 2015 

Hlasovanie: 

 

12. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

Hlasovanie: 

 

13. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

Hlasovanie: 

 

14. Rôzne 

14.1.    Prerokovanie majetkových prevodov obce 

14.1.1. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Školská 447, Valaská 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejnením zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 56 m
2
 vo Valaskej na Školskej 

ulici č. 447, zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská – „Tridsaťdeviatka.“  

Termín doručenia ponúk bude stanovaný v zmysle zákona č. 138/99 Zb. o majetku obcí §9, ods. 9 

v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku My Horehronie a na web 

stránke obce Valaská.  

Hlasovanie: 

 

14.1.2. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Školská 448, Valaská 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejnením zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 117,50 m
2
 vo Valaskej na 

Školskej ulici č. 448, zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská – Zuzana Čuchranová „Rozličný tovar“ 

Termín doručenia ponúk bude stanovaný v zmysle zákona č. 138/99 Zb. o majetku obcí §9, ods. 9 

v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku My Horehronie a na web 

stránke obce Valaská. 

Hlasovanie: 

 

14.2. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a. s. Bratislava 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s podpísaním zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č.  SEGE 1029201531 podľa § 289 ods. 1 zákona             

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s ENVI-PAK, a.s. Bratislava 

Hlasovanie:  

 



14.3.   Schválenie výšky nájmu za   pozemky  pod garážami 

Uznesenie  č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

výšku nájomného z pozemku pod garážami vo výške 1,-€/m
2
/rok s okamžitou platnosťou 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

 


