Z á p i s n i c a
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej dňa 03. 11. 2010

Prítomní :  	podľa prezenčnej listiny
Overovatelia:	Martin Krupa, Blažena Pastírová

Program rokovania:
1.	Otvorenie rokovania
2.	Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.	Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
4.	Informácia  o stave plnenia investičných akcií
5.	Predloženie správy nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 
6.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská  za obdobie I.-IX. 2010
7.	Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
8.	Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Valaská na rok 2011
9.	Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2010
10.	Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
11.	Záver rokovania


1.	Otvorenie rokovania
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Emil Gröne, 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 Martina Krupu a Blaženu Pastírovú. Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu Ľubomíra Štubňu,  za členov: Annu Dobríkovú, Ing. Petra Bánika a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 312/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
aby  rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Emilom Grönem
u r č u j e
a)	Alexandru Murínovú,  referentku OcÚ,  za zapisovateľku zápisnice
b)	 za overovateľov zápisnice:  Martina Krupu, Blaženu Pastírovú
v o l í :
návrhovú komisiu v zložení:
a)	predseda : Ľubomír Štubňa
b)	členovia: Anna Dobríková, Ing.Peter Bánik a Ing.Peter Minárik ako  zástupca OcÚ s hlasom poradným.
Hlasovanie:  za 9, zdržal sa 0, proti 0

3.	Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 313/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
ústnu informáciu hlavného kontrolóra  obce Petra Turňu podanú ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva. Termínované úlohy boli splnené alebo sa plnia priebežne.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

4. Informácia o stave plnenia investičných akcií
Starosta obce podal prítomným informáciu ohľadne stavu plnenia investičných akcií v obci Valaská. Uviedol :
koncom augusta sa uskutočnila  kolaudácia v ZŠ v rámci schváleného projektu, navyše sa zrekonštruovali sociálne zariadenia v telocvični, odvodňovacie rigoly okolo školy, oplotenie asfaltového ihriska školy, osadili sme odvodňovacie rigoly v starej Valaskej, v súčasnosti dokončujeme výstavbu altánkov v starej Valaskej, prestrešenie DP, vybudovali sme centrálne kompostovisko + 8 malých kompostovísk v obci v rámci projektu  organizácie Priatelia Zeme CEPA,  urobilo sa odvodnenie cesty Pod Lipovou.
Mgr. Karak –  požadoval zverejňovať na internetovej stránke obci  faktúry v hodnote                        nad 1000,-€
p.  Turňa – k inventarizácii pripraviť vyraďovacie protokoly
Uznesenie č. 314/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
informáciu starostu obce podanú k stavu plnenia investičných akcií v obci Valaská pre rok 2010.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

5. Predloženie správy nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky                za rok 2009 
Uznesenie č. 315/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
správu nezávislého auditora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

6. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-IX. 2010 
Uznesenie č. 316/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e  na  v e d o m i e
predložený rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-IX. 2010 nasledovne:
				upravený rozpočet	skutočnosť 		%
príjmy spolu			2 358 549,- €		1  606 795,84	€     68,13
výdavky spolu			2 358 549,- €		1  612 127,16	€     68,35
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 1, proti 0
7. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
Uznesenie č. 317/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s c h v a ľ u j e
presun rozpočtových prostriedkov :
-	bežné a kapitálové príjmy spolu :  	navýšenie + 109 972,- €
-	bežné a kapitálové výdavky spolu:	navýšenie + 109 972,- €
odborné stanovisko hlavného kontrolóra
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

8.Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Valaská na rok 2011
Uznesenie č. 318/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e 
rozpočet obce Valaská na rok 2011
príjmy spolu : 		1 804 240,-€
výdavky spolu : 	1 804 240,-€	

b) s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce Valaská na rok 2011 v predloženom rozsahu,

c) b e r i e   na   v e d o m i e
rozpočet obce Valaská a programový rozpočet obce Valaská na rok 2013 - 2013 v predloženom rozsahu,

d) b e r i e   na   v e d o m i e
odborné stanovisko hlavného kontrolóra  obce k programovému rozpočtu obce Valaská na rok 2011 – 2013 v predloženom rozsahu

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 2, proti 0

9. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2010 
Uznesenie č. 319/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2010 
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

10. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
10. 1. Schválenie odmien  členom komisií pri OcZ, preplatenie dovolenky starostovi obce
Uznesenie č. 320/2010  OcZ
Obecné zastupitestvo vo Valaskej

1.  s ú h l a s í
s návrhom odmien členom komisií pri OCZ vo Valaskej
Jaroslav Poliak				50,- €
Ondrej Krnáč					50,- €
Eduard Kúdelka				50,- €
Ing. Jozef Sorkovský				50,- €
Miloš Levík					50,- €
Ing. Klára Baňkosová				50,- €
Anna Bieliková				50,- €
Ľubomír Benedik				50,- €
Anna Bániková				50,- €
Mária Kašová					50,- €
Ján Harendarčík				50,- €
Jaroslav Kocúr				50,- €
Ing. Anna Fischerová				50,- €
Ľudmila Králiková				50,- €
Mgr. Katarína Paprčková 			50,- €
Mgr. Oľga Trangošová   			50,- €
Ing. Albín Háber				50,- €
Jozef Kučera					50,- €
Jarmila Havrilová				50,- € 
Zdenka Vojteková				50,- €
Anna Gondová				50, -€
Alica Oláhová					50,- €

2. Preplatenie alikvotnej čiastky dovolenky starostovi obce
súhlasí s preplatením  alikvotnej čiastky dovolenky za rok 2010 v počte 11 dní starostovi obce
Hlasovanie :  za 9, zdržal sa 0, proti 0


10.2. Jaroslav Laššák a Viera Laššáková, Pod Hrbom 564/2, Jozef Laššák a Andrea Laššáková, Tatranská 3/6 Valaská
Uznesenie č. 321/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a)	p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Valaská a to : 
pozemku parcela č. KN – C  1/3  ostatná plocha o výmere 185 m2 v  katastrálnom území Valaská

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Valaská a to :
pozemku parc. číslo KN – C 1/3  ostatná plocha o výmere 185 m2 v katastrálnom území Valaská 

do výlučného vlastníctva Jaraslava Laššáka narod. 27. 04. 1972  a manž. Viery,  rodenej Čunderlíkovej, narodenej  01. 04. 1981 bytom Pod Hrbom 564/2, 976 46 Valaská
a Jozefa Laššáka, narod. 23. 01. 1970 a manž. Andrea Zubalová, narod. 17. 09. 1975, bytom Tatranská 3/6, 976 46 Valaská 

za kúpnu cenu 1,-€ /m2,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov.

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho.

c) u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do  31. 12. 2010 

d) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak,  kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 01. 2011. 
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

10. 3. Ondrej Hlinka, Tatranská 1/2, 976 46  Valaská – žiadosť o odpredaj pozemku
Uznesenie č. 322/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

a)	p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Valaská a to : 
novovytvoreného  pozemku  parc. č. parcela č. KN – C č. 1/5 ostatná plocha 234 m2  a KN – C 1/6 ostatná plocha o výmere 190 m2 , ktoré sú odčlenené z pozemku parc. č. KN – C 1/1 ostatná plocha  podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36041459-161/2010 zo dňa 26. 07. 2010, firmou GeoPLUS, s. r. o. Brezenská 3, Brezno v katastrálnom území Valaská

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
novovytvoreného  pozemku  parc. č. parcela č. KN – C č. 1/5 ostatná plocha 234 m2  a KN – C 1/6 ostatná plocha o výmere 190 m2 , ktoré sú odčlenené z pozemku parc. č. KN – C 1/1 ostatná plocha  podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36041459-161/2010 zo dňa 26. 07. 2010, firmou GeoPLUS, s. r. o. Brezenská 3, Brezno    v katastrálnom území Valaská

do výlučného vlastníctva Ondreja Hlinku, rod. Hlinku,  dátum nar. 14. 02. 1943 a manželky Aleny Hlinkovej, rod. Wágnerovej,  dátum narodenia  31. 05. 1954 obaja bytom Tatranská 1/2,          976 46 Valaská

za kúpnu cenu 1,-€/m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31. 12.  2010 

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia,  ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 3l. 01. 2011. 
Hlasovanie :  za 9, zdržal sa 0, proti 0

10.4. Július Stankoviansky, bytom Pod Dielom 324/1, 976 43 Valaská,  Piesok 
Uznesenie č. 323/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

a)	p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Valaská a to : 
pozemku parcela č. KN – C  2175  - záhrada  o výmere 441  m2 v katastrálnom území Valaská

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parc. číslo KN – C  2175  - záhrada  o výmere 441  m2 v katastrálnom území Valaská

do výlučného vlastníctva Júliusa Stankovianskeho, narodený 26. 01. 1973 a manž. Renáty Stankovianskej, rod. Šinkovicovej, narod. 24. 05. 1973, bytom Pod Dielom 324/1, 976 43  Piesok.

za kúpnu cenu 1,-€ /m2.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho. 

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31. 12. 2010.

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia,  ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30. 01. 2011.  
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0


10.5. Mgr. Jozef Húsenica a manž. Katarína Húsenicová, bytom Kráľovohoľská 19,                   974 11  Banská Bystrica
Uznesenie č. 324/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

a)	p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Valaská a to : 
pozemku parcela č. KN – C  1378  trvalý trávnatý porast o výmere 181  m2 v katastrálnom území Valaská


b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parc. číslo KN – C  1378  trvalý trávnatý porast o výmere 181  m2 v katastrálnom území Valaská 

do výlučného vlastníctva Mgr. Jozef Húsenica, narod. 29. 04. 1954  a manželky Kataríny Húsenicovej , rodenej   Petrincovej, narod. 05. 06. 1962  trvale bytom Kráľovohoľská 19, 974 11 Banská Bystrica

za kúpnu cenu 1,-€ /m2.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho. 


c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31. 12. 2010. 

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 01. 2011.  
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0


10.6. Pavol Štulajter, Robotnícka 362/9, 976 43Valaská,  Piesok
1.	Obecné zastupiteľstvo  vo Valaskej
ruší uznesenie č. 188/2009 OcZ
2.	Uznesenie č. 325/2010 OcZ
a)	p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Valaská a to : 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
novovytvoreného pozemku :  parc. číslo KN – C  2428/5  trvalý trávnatý porast o výmere 1335  m2 a parc.   čís. KN – C 2989/124 o výmere 16 m2  - ostatná plocha, ktoré sú  odčlenené z pozemku parc. č. KN-E 1158 – trvalý trávnatý porast  podľa geometrického plánu č. 33763020-41/10 zo dňa 05.10.2010 vypracovaného firmou Ing. Giertl-Goemtres, Banská Bystrica   v katastrálnom území Valaská časť Piesok

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
novovytvoreného pozemku :  parc. číslo KN – C  2428/5  trvalý trávnatý porast o výmere 1335  m2 a parc.   čís. KN – C 2989/124 o výmere 16 m2  - ostatná plocha, ktoré sú  odčlenené z pozemku parc. č. KN-E 1158 – trvalý trávnatý porast  podľa geometrického plánu č. 33763020-41/10 zo dňa 05.10.2010 vypracovaného firmou Ing. Giertl-Goemtres, Banská Bystrica   v katastrálnom území Valaská časť Piesok 


do výlučného vlastníctva  Pavla  Štulajtera, narod. 06.07.1960 a manželky Anny Štulajterovej, rod. Rúčkovej, narod. 19.07.1960, trvale bytom Strojárenská 362/9, 976 43  Piesok 

za  kúpnu cenu 1,-€ /m2.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho. 

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31. 12. 2010. 

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 01. 2011.  
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

10.7 Ján Sukič a manž. Elena Sukičová, Štúrova 481/5, 976 46 Valaská
Žiadosť o odpredaj nebytového priestoru
Uznesenie č 326/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s ch v a ľ u j e
odpredaj nebytového priestoru  - pivnice vo vlastníctve obce a to : v suteréne  bytového domu na Štúrovej ulici č.  481/1 o výmere 48 m2 do výlučného vlastníctva :

Jána Sukiča, narod. dňa 28.12.1956 a manželky Eleny Sukičovej, rod. Žabkovej  narod. dňa 21.02.1958,  trvale bytom Štúrova 481/5, 976 46  Valaská

za kúpnu cenu :   pivnica -  10,88 €/m2
                                             pozemok – 2,32€/m2  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Žiadateľ má uvedené priestory dlhodobo v prenájme

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN  v prospech kupujúceho

s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim na základe kúpnej zmluvy

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia v termíne do: 15. 11. 2010
 
c) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená  do : 15. 12. 2010
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

10.8. Miroslav Sokol, Vladislava Valacha 262/5 Valaská a Marian Dobiš, Na Studničke 248/13 Valaská
Žiadosť o prenájom obecného pozemku
Uznesenie č. 327/2010  OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s ch v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to pozemku parc. číslo KN-C 2963 – zastavná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 980 vo vlastníctve obce o výmere 25 m2  v katastrálnom území Valaská
nájomcovi
Miroslav Sokol,  bytom Vladislava Valacha 262/5 Valaská, narod. dňa 02.06. 1969 

a  nájomcovi
Marian Dobiš, bytom Na Studničke 248/13 Valaská, narod. dňa 31.01.1955

na dobu : určitú – 5 rokov

za nájomné : 1,-€/m2

za podmienok : 
ako prípad hodný osobitného zreteľa poda § 9a ods. 9 písm., c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31. 12. 2010.

c) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ako nájomná zmluva nebude uzatvorená do 31. 01. 2011 
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

10.9. Dr. Juraj Smrečan, TDH 438, 976 46 Valaská – žiadosť o prenájom pozemku
Uznesenie č.328/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to pozemku parc. číslo KN – E 2260 – trvalý trávnatý porast o výmere 2841 m2 , zapísaný na LV 1203 vo vlastníctve obce Valaská a v nájme Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Valaská, Hronská 437/2, ktorá nemá námietky k užívaniu pozemku parc. číslo KN – C 1156 – trvalý trávnatý porast o výmere 3262m2 .

nájomcovi
Dr. Jurajovi Smrečanovi trvale bytom Hronec, Nálepkova 172,  narod. dňa 18. 08. 1953 

na dobu : určitú – 5 rokov

za nájomné : 1,-€/rok

za podmienok : 
ako prípad hodný osobitného zreteľa poda § 9a ods. 9 písm., c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 31. 12. 2010.

c) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ako nájomná zmluva nebude uzatvorená do 30. 01. 2011 
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

10.10. Norbert Kučera, trvale bytom Hronská 434/8, 976 46  Valaská – žiadosť o prenájom nebytového priestoru
Uznesenie č. 329 /2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s ú h l a s í
so zverejnením zámeru nakladania s majetkom obce – prenájom nebytových priestorov:

nebytový priestor na Námestí 1. mája 461 o  43 m2 – minimálna cena nájmu    41,63 €/mesiac ( po pani Zuzane Dlugošovej)
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing Petrovi Minárikovi
zabezpečiť zverejnenie zámeru nakladania s majetkom obce – prenájom nebytových priestorov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z. o majetku obcí
c) m e n u j e komisiu 
pre  posúdenie zámeru v zložení: Ing. Hadžega, Mgr. Karak,  Ľubomír Štubňa  
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0 

10.11. TUKUCORP, s. r. o. , Hronská 419/55, 976 46  Valaská
Žiadosť o povolenie podnikateľskej činnosti na území obce Valaská
Uznesenie č. 330/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ch v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská – nebytový priestor v obytnom dome  súpis. číslo 448 , Školská ul.   o výmere 117,5 m2 

nájomcovi
TUKUCORP, s. r. o. , Hronská 419/55, 976 46  Valaská, IČO : 45 869 863 
na dobu : neurčitú, bližšie podmienky budú uzatvorené v nájomnej zmluve
za nájomné :  120,- € za mesiac

za podmienok :
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmena c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 05. 11. 2010 .

u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzavretá do 30. 11. 2010.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

10.12. MEDIA Servis, s. r.o. Hviezdoslavova 140/19, 976 81  Podbrezová
Žiadosť o povolenie podnikateľskej činnosti na území obce Valaská
Uznesenie č. 331/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s ch v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská – nebytový priestor v obytnom dome  Námiestie 1 mája,  súpis. číslo 461  o výmere 68,5 m2 
nájomcovi

MEDIA Servis, s. r. o. Hviezdoslavova 140/19, 976 81  Podbrezová, IČO : 44 350 341

na dobu : neurčitú, bližšie podmienky budú uzatvorené v nájomnej zmluve
za nájomné : 99,- € za mesiac

za podmienok :
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmena c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 05. 11. 2010 .

c) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzavretá do 30. 11. 2010.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0




10. 13. FORTUNA, stávková kancelária, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava 5
Žiadosť o vydanie povolenia k umiestneniu prevádzky
Uznesenie č. 332/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
s umiestnením prevádzky stávkovej kancelárie FORTUNA, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava 5 v reštaurácii Blahut na Hronskej ulici 414.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

Udelenie čestného občianstva obce Valaská
Uznesenie č. 333/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) u d e ľ u j e
v zmysle zákona SNR č. 369/1990  § 11 odst. 4 písm. „o“ čestné občianstvo obce Valaská pánovi Jozefovi Slivkovi, narodenému dňa 05. 09. 1947 za dlhoročnú aktívnu prácu na poli kultúry, zveľaďovania kultúrneho dedičstva obce a šírenia mena obce doma aj  zahraničí ´
b) s ú h l a s í
s vyplatením finančnej odmeny pánovi Jozefovi Slivkovi vo výške 300,-€
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

Dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/1995 o cintorínskych a pohrebných službách v obci Valaská
Uznesenie č. 334/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s c h v a ľ u j e
dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/1995 o cintorínskych a pohrebných službách v obci Valaská
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

Dodatok č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská
Uznesenie č. 335/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valalskej
s ch v a ľ u j e
dodatok č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská
Hlasovanie : zs 8, zdržal sa 1, proti 0

Cennník poplatkov platných od 01. 01. 2011 
Uznesenie č. 336/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ch v a ľ u j e
cennník poplatkov platných od 01. 01. 2011
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0




Záver  rokovania
V závere rokovania starosta obce poďakoval riaditeľovi spoločnosti VALBYT s. ro., Dobrovoľnému hasičskému zboru Valaská, riaditeľkám škôl MŠ, ZŠ  za spoluprácu a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.



Ing. Peter Minárik					Ing. Emil Gröne
prednosta OcÚ				       starosta obce Valaská




Martin Krupa						Blažena Pastírová
overovateľ zápisnice				          overovateľ zápisnice



















