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 07. 09. 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 (hlavný kontrolór
obce)
4. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-VI.2011
(starosta obce )
5. Prerokovanie a schválenie VZN o stravovaní pre dôchodcov ( starosta obce)
6. Schválenie Ubytovacieho poriadku núdzového sociálneho zariadenia v obci Valaská
7. Prerokovanie a schválenie dodatku k VZN č.4/2009 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
ŠKD a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a vo výdajnej školskej jedálni
8. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ (predkladá prednosta OcÚ) :
8.1.Poskytnutie poukážok na nákup tovaru pri príležitosti mesiaca úcty k starším
8.2. Katarína Núterová – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8.3. Ing. Pavel Valent - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8.4. BAMU, s. r. o. Detva - žiadosť o súhlas so zriadením prevádzky
9. Diskusia
10. Záver rokovania
Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská
Valaská, 24. 08. 2011

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 07. 09. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania (starosta obce)
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
(starosta obce)
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva (hlavný kontrolór obce)
4. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-VI.2011 (starosta obce )
5. Prerokovanie a schválenie VZN o stravovaní pre dôchodcov ( starosta obce)
6. Schválenie Ubytovacieho poriadku núdzového sociálneho zariadenia v obci Valaská
7. Prerokovanie a schválenie dodatku k VZN č.4/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
8. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ (predkladá prednosta OcÚ) :
8.1.Poskytnutie poukážok na nákup tovaru pri príležitosti mesiaca úcty k starším
8.2. Katarína Núterová – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8.3. Ing. Pavel Valent - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
8.4. BAMU, s. r. o. Detva - žiadosť o súhlas so zriadením prevádzky
9. Diskusia
10. Záver rokovania
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 Ľubomíra Štubňu a Ondreja Krnáča. Vypracovaním zápisnice poveril
Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu
Blaženu Pastírovú, za členov Pavla Švantnera, Mgr. Ivana Karaka a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ
s hlasom
Uznesenie č. 38/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
aby rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom
určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice: Ľubomíra Štubňu, Ondreja Krnáča
volí:
návrhovú komisiu v zložení :
a) predseda: Blažena Pastírová
b) členovia: Pavol Švantner, Mgr. Ivan Karak a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom poradným
Hlasovanie: za 11, zdržal 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. 39/2011 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 predloženú hlavným
kontrolórom obce Valaská.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

4. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-VI.2011
Uznesenie č. 40/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
rozpočet
skutočnosť
príjmy spolu
1 941 067€
1 114 792,36€
výdavky spolu
1 941 067€
1 037 747,23€
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

%
57,43
53,46

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2011 o stravovaní pre dôchodcov
Uznesenie č. 41/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
VZN č. 1/2011 o stravovaní pre dôchodcov so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
6. Schválenie Ubytovacieho poriadku núdzového sociálneho zariadenia v obci Valaská
Uznesenie č. 42/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
ubytovací poriadok núdzového sociálneho zariadenia v obci Valaská so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
7. Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 k VZN č.4/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
Uznesenie č. 43/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v predloženom rozsahu.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
8.1. Poskytnutie poukážok na nákup tovaru pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Uznesenie č. 44/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ch v a ľ u j e
pri príležitosti mesiaca úcty k starším poskytnúť z rozpočtu obce občanom starším ako 70 rokov poukážky na
nákup tovaru v hodnote 11,-€ vo vybraných predajniach v obci Valaská. Poukážky sa neposkytnú tým občanom,
ktorí aj keď majú trvalý pobyt v obci Valaská dlhodobo sa tu nezdržujú ako aj tým občanom, ktorí majú
nesplnené záväzky voči obci.
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0
8.2. Katarína Núterová Horná 218, 976 75 Jasenie – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
Prednosta OcÚ Ing. Peter Minárik informoval prítomných poslancov o podanej žiadosti Kataríny Núterovej na
odkúpenie časti pozemku v k.ú. Valaská.
Rozprava:
Ing. Peter Bánik – podal pozmeňovací návrh : Obecné zastupiteľstvo Valaská nesúhlasí s odpredajom časti
parcely vo vlastníctve obce Valaská, parc. č. KNC 1444/1 – ostatná plocha v k.ú. Valaská pre žiadateľku
Katarínu Núterovú, rod. Sotákovú, trvale bytom Jasenie, Horná 218. Za uznesenie tohoto znenia hlasovalo:
za :1, zdržali sa : 7, proti: 3
Návrh neprešiel.
Starosta obce dal hlasovať za uznesenie č. 45/2011 OcZ:
Uznesenie č. 45/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
vydáva predbežný súhlas

odpredajom časti parcely vo vlastníctve obce Valaská, parc. č. KNC 1444/1 – ostatná plocha v k.ú. Valaská pre
žiadateľku Katarínu Núterovú, rod. Sotákovú, trvale bytom Jasenie, Horná 218. Výmera pozemku bude bude
upresnená po vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľky.
Hlasovanie: za 10, proti : 1, zdržal sa 0
8.3. Ing. Pavel Valent, Chalupkova 468/28, 976 46 Valaská – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Uznesenie č. 46/2011 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 1547 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 , zapísané na LV č. 980
v katastrálnom území Valaská
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parcela č. KN – C 1547 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 , zapísané na LV č. 980
v katastrálnom území Valaská do výlučného vlastníctva Ing. Pavla Valenta, rod. Valent, narod. 4.2.1952, r.č.
520204/238 a Ľubice Valentovej, rod. Reisová, narod. 8.2.1956, r.č. 565208/7023 obaja bytom Valaská,
Chalupkova 468/28
za kúpnu cenu 5,- € /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 dlhodobo užíva žiadateľ, ide o malú výmeru pozemku
a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa 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 Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej
časti uznesenia do 30.11. 2011
d) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12. 2011
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8.4. Pavel Štulajter – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Uznesenie č. 47/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) ruší uznesenie č. 23/2011 OcZ v úplnom znení
b) p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parcelné číslo KN – E 1158 – trvalý trávnatý porast o výmere 1603m2 , podľa GP č. 33763020-42/10
zo dňa 11.07.2011
c) s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parcelné číslo KN – E 1158 – trvalý trávnatý porast o výmere 1603 m2 podľa GP č. 33763020-42/10
zo dňa 11.07.2011 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Štulajtera, dátum narodenia 06.
07.1960, rod. číslo: 600706/6439 a manželky Anny Štulajterovej, rod. Rúčkovej, dátum narodenia 19. 07. 1960,
rod. číslo 605719/7553 v podiele 1/1, obaja trvale bytom Robotnícka 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

d) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 30. 11. 2011
e) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.12. 2011.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8.5. BAMU, s. r. o. Detva – žiadosť o súhlas so zriadením prevádzky
Uznesenie č. 48/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
so zriadením prevádzky BAMU s. r. o. Detva, na adrese Strojárenská 19, Piesok pre činnosť kovoobrábanie,
číslo živnostenského oprávnenia: 670 – 15769, vydané živnostenským úradom Zvolen, dňa 29. 03. 2007.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8.6. Janka Pančíková, ul. 29. augusta 477, 976 45 Hronec
Uznesenie č. 49/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s povolením vykonávania podnikateľskej činnosti pre žiadateľku Janku Pančíkovú, bytom 29. augusta 477,
Hronec v prevádzke kaderníctva na Školskej ulici s majiteľkou Janou Babiakovou na základe živnostenského
oprávnenia č. ObÚ-BR-OZP-2011/02674-2 zo dňa 09.08.2011 s tým, že podmienky nájomnej zmluvy na
nebytové priestory zostanú nezmenené.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8.7. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
Uznesenie č. 50/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

9. Diskusia
p. Pastírová
- vykonaný poslanecký prieskum zameraný na kontrolu VPP a aktivačných prác, zápis predložený
starostovi obce
- list Pohrebnej služby M. Haluška ohľadne zabezpečovania pohrebných služieb v obci
- vyzdvihla prácu na protipovodňových opatreniach v Malých a Veľkých Potôčkach, treba doriešiť aj
- odvádzanie dažďovej vody
- komplexne riešiť kanalizáciu v obci – prepadáva sa kanalizačné potrubie ( pred bytovými domami,
riešenie kanalizácie na Partizánskej ceste, Hronská ul. pod kostolom, . … )
- nutná oprava tajchu - Studnička
- oprava schodov do kostola
- presťahovanie Slovenskej pošty
- využitie priestorov po reštaurácii Palma – kultúrne podujatia organizované obcou
p. Krupa
- kanalizácia v starej Valaskej – Tatranská ulica – zväčšiť rúry do šachty, prepláchnuť potrubie
- úprava odtokových rigolov na Partizánskej ceste
- oprava cesty pri železničnej stanici
- chodník na Tatranskej ulici, odstrániť kvetináče, vybudovať obdobne ako je riešený chodník na TDH
p. Švatner
- rozbitá cesta vo Veľkých Potôčkoch
- Potôčky – kanalizácia – úprava rigolov, osadenie odtokových mreží
- oprava múru za pamätníkom SNP stará Valaská

Mgr. Karak
- dopravná situácia na Partizánskej ceste - nemá parametre hlavnej cesty
- krajnica na Partizánskej ceste v dezolátnom stave
- osadiť dopravné zrkadlo na spojnici Partizánska cesta – Októbrová ul.
- na Partizánskej ceste smerom na ul. Októbrová urobiť zábrany – využívať len ako chodník pre chodcov
resp. cyklistov
- autobusová zastávka za ulicou – zlá cesta, výtlky
PhDr. Kúdelková
- Partizánska cesta – žiadosť o jednosmernú premávku
- žiadosť o uzavretie spojnice PC – Októbrová ulica k multifunkčnému ihrisku
- požiadať o orezanie orechu pri novom cintoríne
p. Leschnitzká
- otvorený list poslancom OcZ
- Cesta Osloboditeľov – nové odtokové rigoly
- doriešenie odtoku dažďovej vody v Potôčkach
p. Hučko
- spojnica cesty Partizánska cesta – Októbrová cesta – múr pri rodinných domoch sa rozpadáva,
- zakázať prejazd všetkým motorovým vozidlám
10. Záver rokovania
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce

Ľubomír Štubňa
overovateľ zápisnice

Ondrej Krnáč
overovateľ zápisnice

Valaská, 12. 09. 2011

