Starosta obce Valaská
Ing. Juraj U h r i n

POZVÁNKA
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/90 zb., § 12, odst. 1. v platnom znení
zákona z v o l á v a m rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej

na deň 02. 02. 2011 o 16.00 hod. (streda)
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej
Program:
1. Otvorenie rokovania (starosta obce)
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice (starosta
obce)
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva (predkladá: hlavný
kontrolór obce)
4. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva (predkladá: starosta obce)
5. Schválenie plánu investičných akcií na rok 2011(predkladá: starosta obce)
6. Zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva – pracovných komisií ako poradného orgánu
starostu obce Valaská (predkladá: starosta obce)
7. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva (predkladá: prednosta
obecného úradu)
8. Schválenie Štatútu obce Valaská (predkladá: prednosta obecného úradu)
9. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
9/1. Návrh na odpísanie pohľadávok (predkladá: prednosta obecného úradu)
9/2. Aktualizácia krízového štábu obce a obecnej povodňovej komisie (predkladá:
prednosta obecného úradu)
9/3. Ţiadosť o vykonávanie podnikateľskej činnosti na území obce (predkladá: prednosta
obecného úradu)
10. Záver rokovania

Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská
Valaská, 26. 01. 2011

Zápisaica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 02. 02. 2011

1. Otvorenie rokovania
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Uhrin, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich
s programom rokovania.
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Za
overovateľov zápisnice navrhol poslancov Janku Čiefovú a Aurela Starkeho. Vypracovaním zápisnice poveril
Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu
Martina Krupu, za členov: PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, Pavla Švantnera a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ
s hlasom poradným.
Uznesenie č. 1/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
aby rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloţeného starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom
určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice: Janku Čiefovú, Aurela Starke
volí:
návrhovú komisiu v zloţení :
a) predseda: Martin Krupa
b) členovia: PhDr. Zuzana Kúdelková, Pavel Švantner a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom
poradným
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Valaskej prečítal
Peter Turňa – hlavný kontrolór obce Valaská.
Uznesenie č. 2/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloţenú hlavným
kontrolórom obce Valaská.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
4. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin prečítal návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej na rok 2011.
Poslanci s predloţeným plánom zasadnutí súhlasili.
Uznesenie č. 3/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloţený starostom obce Valaská
Hlasovanie : za 11, zdrţal sa 0, proti 0
5. Schválenie plánu investičných akcií na rok 2011
Starosta obce oboznámil poslancov s navrhnutým plánom investičných akcií, ktoré sú naplánované na volebné
obdobie 2011 – 2014. K jednotlivým bodom navrhovaných investičných akcií sa vyjadrili poslanci :
- Martin Krupa – poţiadal zahrnúť do plánu aj obnovu brány ZUŠ
- Pavel Švantner – rekonštrukciu kanalizácie v starej Valaskej smerom od Tatranskej ulice
- Blaţena Pastírová – rekonštrukciu koncertnej miestnosti v budove ZUŠ ( výstavba pódia, rekonštrukcia
osvetlenia)
- Ondrej Krnáč – zahrnúť aj výstavbu chodníkov, opravu cesty (Robotnícka, Mierová ulica), dokončenie
rekonštrukcie verejného osvetlenia
- Aurel Starke – v súvislosti s výstavbou parkovísk a odstavných plôch uskutočniť opravu verejných
kanalizácií
- Marek Poliak – poţadoval komplexný plán riešenia športového centra Valaskej

Ing. Peter Bánik – poţiadal, aby pri investičných akciách bolo postupované v zmysle zákona (projekt,
vypísané verejné obstarávanie, zmluva, stavebný dozor, kolaudácia)
z radov občanov:
- Mgr. Iveta Babčanová – oprava, resp. výstavba oplotenia záhrady materskej školy
- Mgr. Ivan Karak – rekonštrukcia oplotenia východnej časti areálu školy
Uznesenie č. 4/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
plán investičných akcií predloţený starostom obce Valaská
Hlasovanie : za 11, zdrţal sa 0, proti 0
-

6. Zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva – pracovných komisií ako poradného orgánu starostu obce
Valaská
Starosta obce oboznámil poslancov so zriadením komisií pri obecnom zastupiteľstve ako svojho poradného
orgánu a prečítal členov komisií.
Uznesenie č. 5/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. z r i a ď u j e
svoje stále poradné a kontrolné komisie :
- komisiu finančnú
- komisiu výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a poľnohospodárstva
- komisiu kultúry, školstva, mládeţe a športu
- komisiu sociálno – zdravotnú
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2. s c h v a ľ u j e
- komisiu finančnú v zloţení :
Anna Dobríková, Anna Bániková, PhDr. Zuzana Kúdelková, Radoslav Krbila, Ľubomír Štubňa
- komisiu výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a poľnohospodárstva v zloţení :
Martin Krupa, Blaţena Pastírová, Ondrej Krnáč, Aurel Starke, Jaroslav Poliak
- komisiu kultúry, školstva, mládeţe a športu v zloţení :
Pavel Švantner, Mgr. Róbert Hlaváčik, Anna Gondová, Marek Poliak, Jakub Balúch, Jaroslav Kocúr, Pavel
Sedliak
- komisiu sociálno – zdravotnú v zloţení :
Janka Čiefová, Blaţena Pastírová, Viera Babčanová, Mgr. Iveta Babčanová, Mgr. Marta Frimmová,
Mgr. Katarína Paprčková, Alica Oláhová
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zloţení :
Ing. Peter Bánik, Ľubomír Štubňa, Martin Krupa
3. zriaďuje redakčnú radu Valaštianskeho hlásnika v zloţení:
Monika Senčeková, Mgr. Milena Fábryová, Mgr. Štefánia Piliarová, Ing. Jozef Kán, Mgr.Art. Adriana Bundová,
Barbora Strmeňová – fotografka
4. p o v e r u j e
v zmysle Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 4, odst. 1, poslanca Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Ing. Petra
Bánika uzatvárať manţelstvo pred Matričným úradom vo Valaskej za prítomnosti matrikára.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
7. Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Prednosta obecného úradu Ing. Peter Minárik oboznámil poslancov s Rokovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva. Ing. Peter Bánik poţiadal o zapracovanie pozmeňovacích návrhov.
Uznesenie č. 6/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ch v a ľ u j e
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Valaskej so zapracovanými zmenami
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0

8. Schválenie Štatútu obce Valaská
Prednosta OcÚ informoval prítomných poslancov a po zapracovaní zmeny predloţil Štatút obce Valaská na
schválenie.
Uznesenie č. 7/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
Štatút obce Valaská v predloţenom rozsahu so zapracovanou zmenou v článku 25, odstavec 5
Hlasovanie : za 11, zdrţal sa 0, proti 0
9. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
9/1 Návrh na odpísanie pohľadávok
Prednosta OcÚ na základe odporúčania právneho zástupcu obce JUDr. Mariana Holého predloţil návrh na
odpísanie pohľadávok na dani z nehnuteľnosti z dôvodu nevymoţiteľnosti pohľadávok (dôvodová správa ako
príloha zápisnice)
Uznesenie č. 8/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s odpísaním pohľadávok v daniach z nehnuteľnosti:
spoločnosť Verland Group s. r. o. so sídlom Piesok, Strojárenská 19 - 2 235,68 € a 582,12 €
ESPE, a.s. – 3 458,- Sk
PD Jasenie – 440,-€
Martin Môcik, Nemecká – 386,11 €
Hlasovanie : za 11, zdrţal sa 0, proti 0
9/2 Aktualizácia krízového štábu obce a obecnej povodňovej komisie
Uznesenie č. 9/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
zriaďuje
krízový štáb obce Valaská a obecnú povodňovú komisiu v zloţení :
Ing. Juraj Uhrin, Ing. Peter Minárik , Ing. Peter Bánik, MUDr. Ľubomíra Dolinská, Jozef Benčík, Martin Krupa,
Pavol Benedek, Alexandra Murínová – administratívny pracovník
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
9/3 Ţiadosť o vykonávanie podnikateľskej činnosti na území obce Valaská
Michal Kortán, Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
Uznesenie č. 10/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s povolením podnikateľskej činnosti na území obce Valaská a to v priestoroch rodinného domu na Záhradnej
ulici č. 31 v oblasti stolárstva a výroby nábytku na základe ţivnostenského listu č. Ţo – 2000/02947/00002, zo
dňa 11. 09. 2000, pod. reg. č. : 1039/2000 pre ţiadateľa Michala Kortána, bytom Nálepkova č. 1190/7,
977 01 Brezno.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
9/4 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2011
Hlavný kontrolór Peter Turňa oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Valaská na I. polrok 2011, ktorý poslanci vzali na vedomie.
Uznesenie č. 11/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2011
Hlasovanie : za 11, zdrţal sa 0, proti 0
9/5 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010
Hlavný kontrolór obce Peter Turňa prečítal správu o vykonanej kontrolnej činnosti v roku 2010.
K správe vzniesli pripomienky:
Ľubomír Štubňa - vyjadril nespokojnosť s vykonanou kontrolou. Uviedol, ţe investičná akcia uskutočňovaná
v priestoroch po bývalej reštaurácii Palma nebola poslancami odsúhlasená, poţadoval, aby hlavný kontrolór

obce informoval na pracovnom stretnutí poslancov o účelnosti finančného krytia jednotlivých investičných
akcií.
Blaţena Pastírová – o získanom grante mali byť poslanci informovaní
Aurel Starke – mal by sa vymedziť strop krytia - kedy sa jedná o beţnú údrţbu a čo je investičná akcia
Ing. Bánik – poţiadal, aby sa prijalo uznesenie, v ktorom by komisie preverili skutočný stav pozastavenej
investičnej akcie a navrhli spôsob riešenia.
Marek Poliak – ţiadal vyjadrenie, prečo sa v telocvični základnej školy uskutočňujú predajné akcie. Priestor sa
má vyuţívať v prospech detí a školy.
Mgr. Ivan Karak – prečítal „Prehlásenie“, adresované k decembrovému článku, ktorý uverejnil bývalý starosta
obce v obecných novinách. Mgr. Ivan Karak poţiadal o vyjadrenie k svojmu príspevku, ktorý adresoval redakcii
Valaštiansky hlásnik a to v článku „ Ako chutí moc – démonkracia vo Valaskej“ a poţiadal o vyjadrenie
súčasných poslancov ako aj poslancov zastúpených v predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 12/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 predloţenú hlavným kontrolórom obce Valaská
Hlasovanie : za 10, zdrţal sa 1, proti 0
9/6 Analýza pozastavenej prestavby nebytového priestoru po bývalej Palme
Uznesenie č. 13/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
ukladá
komisii finančnej, komisii výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a poľnohospodárstva, komisii
kultúry, školstva, mládeţe a športu a komisii sociálno – zdravotnej pri OcZ, vykonať analýzu a zistiť skutočný
stav pozastavenej prestavby nebytových priestorov po bývalej Palme. Analýzu a skutočný stav prestavby
nebytového priestoru ako aj návrh a postup ďalšieho riešenia a realizácie predloţiť najneskôr do najbliţšieho
plánovaného zasadnutia OcZ.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
10. Záver rokovania
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Janka Čiefová

Aurel Starke
overovateľ zápisnice
Valaská, 03. 02. 2011

Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská

