
Z á p i s n i c a 

z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 08. 12. 2014 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

2. Procedurálne otázky 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská číslo 1/2014 o miestnych daniach 

4. Rôzne 

5. Ukončenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

 

 

Pred otvorením rokovania obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna Slovenskej 

republiky. 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Ing. Peter Bánik, zástupca starostu obce v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Valaskej.  

Hlavným bodom rokovania bolo schválenie VZN o miestnych daniach. Z 11 poslancov 

obecného zastupiteľstva bolo prítomných 10, 1 poslanec sa ospravedlnil, zasadnutie OcZ bolo 

vyhlásené za  schopné právoplatne sa uznášať.  Zástupca starostu obce privítal všetkých 

prítomných.  

 

2. Procedurálne otázky 

-  Schválenie programu rokovania 

Ing. Peter Bánik uviedol, že pozvánky s programom rokovania boli poslancom doručené 

písomne, materiál  elektronicky  v stanovenej lehote.  

Program rokovania bol schválený bez výhrad. 

- za zapisovateľku zápisnice poveril Alexandru Murínovú, referentku OcÚ 

- za skrutátora – Mgr. Zlaticu Starke – referentku OcÚ 

- za overovateľov zápisnice : Janku Čiefovú, Annu Dobríkovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Schválené jednohlasne 

 

 

 

 

 



 

Voľba návrhovej komisie: 

Do  návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: 

Blažena Pastírová, Mgr. Ivan Karak, Pavel Švanter 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrhová komisia schválená 

 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská číslo 1/2014 o miestnych 

daniach 

Predkladateľ VZN Ing. Peter Minárik, predložil dôvodovú správu k prerokúvanému bodu 

programu, v ktorej oboznámil poslancov s navrhovanými zmenami vo VZN č. 1/2014 

o miestnych daniach oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. Zároveň ich 

oboznámil s výsledkami pripomienkového konania po 10 - dňovej lehote, ktorá začala plynúť 

dňom vyvesenia VZN. Správa z pripomienkového konania a dôvodová správa tvoria prílohu 

zápisnice. 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa neprihlásil žiaden poslanec. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 397/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) b e r i e   na   v e d o m i e 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN 1/2014 

 

b) uznáša sa 

v súlade s § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská číslo 1/2014 

o miestnych daniach so zapracovaním pripomienok : 

 

doplniť do VZN č. 1/2014 text v § 25 „na osobu a noc“ 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

4. Rôzne 

Zástupca starostu obce na základe požiadaviek poslancov prerokúvaných na pracovných 

stretnutiach poslancov predložil bod rôzne –  s návrhmi na uznesenia 

 

1. Prijatie základných dokumentov obce 

Ing. Peter Bánik : dokumenty boli schválené v roku 2011, je potrebné ich novelizovať 

a zosúladiť s platnou legislatívou 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa neprihlásil žiaden poslanec 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 398/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á  

Obecnému úradu vo Valaskej vypracovať v súlade s platnou legislatívou a predložiť 

poslancom na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva: 

1. Štatút obce Valaská 

2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

Ing. Bánik : na pracovných stretnutiach poslancov bola vznesená požiadavka na vypracovanie 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce v súlade so súčasnou platnou legislatívou. 

Odporučil, aby obecný úrad pri vypracovaní dokumentu úzko spolupracoval s novozvolenými 

poslancami  

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa neprihlásil žiaden poslanec 



 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 399/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á  

Obecnému úradu vo Valaskej vypracovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

v súlade s platnou legislatívou, miestnymi podmienkami obce a predložiť poslancom na 

najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

3. Plán investičných akcií na rok 2015 

Ing. Bánik : pre plán činnosti, zabezpečenie finančného krytia v rozpočte obce,  prípravu 

výberových konaní  je potrebné,  aby poslanci boli informovaní o investičných akciách v roku 

2015 

 

Rozprava: 

Mgr. Ivan Karak: po predložení plánu investičných akcií a odsúhlasení poslancami zverejniť 

všetkými informačnými zdrojmi 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 400/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á  

Obecnému úradu vo Valaskej vypracovať plán investičných akcií na rok 2015 s finančnými 

nákladmi, pripravenosťou, časovým harmonogramom a predložiť poslancom na najbližšie 

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:  10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 



 

4. Zabezpečenie priameho vysielania zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Valaská 

Ing. Bánik: na základe zvýšenia transparentnosti, možnosť vytvorenia archívneho 

zdokumentovania OcZ, zabezpečiť priame vysielanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev cez 

info kanál alebo webové sídlo, predpokladaná cena 600,- € ročne 

 

Rozprava: 

Krupa -  informoval sa  na technický spôsob zabezpečovania prenosu 

Mgr. Karak -  považuje to za ústretový spôsob v prospech občanov 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 401/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á  

Obecnému úradu vo Valaskej zabezpečiť priame vysielanie z každého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a jeho archív zverejniť na webovom sídle a informačnom kanáli obce 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( Švantner) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

5. Kontrola splnenia zákonných podmienok zaevidovaných zmlúv za roky 2011 až 2014 

Ing. Bánik : pri výkone činnosti zaznamenal nedostatky v zmluvách -  v evidencii,  

nedostatočné výberové    konanie... – jedná sa cca  25 – 30 zmlúv ročne 

 

Rozprava 

PhDr. Kúdelková -  nebolo to aj predmetom vyšetrovania prokurátora, aby nebola zadaná 

duplicitná úloha 

Štubňa – prokuratúra riešila konkrétne prípady, treba aj tie,  o ktorých  neboli informovaní 

Ing. Bánik – nebol som oboznámený s vyšetrovacím spisom 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 402/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á  

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok všetkých 

evidovaných zmlúv na obecnom úrade za roky 2011 až 2014.  

V kontrole sa zamerať na : 



1. právoplatnosť zmluvy po formálnej stránke - dátumy, finančné hodnoty a podmienky, či 

zmluva bola zverejnená podľa zákona 

2. právoplatnosť výberového konania k uvedeným zmluvám 

3. právoplatnosť cenovej ponuky k zmluvám 

4. finančné krytie rozpočtom obce 

Výsledok kontroly predložiť poslancom na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Starke, Krupa) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

6. Kontrola splnenia zákonných podmienok a interných predpisov všetkých 

zaplatených faktúr 

Ing. Bánik: odporúčal prekontrolovať všetky faktúry od roku 2011 – 2014 s limitom              

od 1000,- €, ich náväznosť na objednávky, zmluvy, vykonanie predbežnej finančnej kontroly, 

na objednávkach neboli uvedené ceny tovaru a služieb 

 

Rozprava: 

Krupa -  či suma nebola navýšená na 2000,- € 

Ing. Bánik – je prijaté uznesenie,  na základe ktorého môže starosta robiť presuny medzi 

podpoložkami v rozpočte do sumy 2500,- € za mesiac 

Švantner -  kto bude vykonávať výber faktúr 

Ing. Bánik – je dané kritérium v uznesení  

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 403/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á  

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok a interných 

predpisov všetkých zaplatených faktúr s cenou 1 000,- EUR a vyššie vrátane DPH za roky 

2011 až 2014. 

V kontrole sa zamerať na : 

1. náväznosť faktúry na vystavené objednávky alebo zmluvy. 

2. právoplatnosť  po formálnej stránke - dátumy, finančné hodnoty a podmienky, či 

faktúra bola zverejnená podľa zákona 

3. finančné krytie rozpočtom obce 

Výsledok kontroly predložiť poslancom na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Starke) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

7. Kontrola prideľovania a financovania služobných mobilných telefónov a mobilného 

internetového pripojenia za rok 2014 

Ing. Bánik: prešetriť prideľovanie mobilných telefónov, úloha uložená hlavnému kontrolórovi 

 

Rozprava: 

Neprihlásil sa žiaden poslanec 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 404/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á   

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu prideľovania a financovania služobných mobilných 

telefónov a mobilného internetového pripojenia za rok 2014. Výsledky kontroly predložiť 

poslancom na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( Starke, Krupa ) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

8.  Zavedenie elektronického dochádzkového systému 

Ing. Bánik: na spoločných stretnutia s poslancami aj na poradách s pracovníkmi obecného 

úradu som upozornil na nedostatky v evidencii dochádzky, navrhujem biometrický 

dochádzkový systém, prednosta dostal za úlohu pripraviť cenové ponuky dochádzkového 

systému s prepojením na personalistiku a  mzdy do 31. 12. 2014. Cenové ponuky sú už                

od 300,- € . 

 

Rozprava: 

Mgr. Karak – zlepší dochádzku do zamestnania a zo zamestnania, čo medzi tým 

Ing. Bánik – odstránenie nedostatkov medzi skutočnosťou a evidenciou, eliminácia 

nezrovnalostí z písomných dokumentov, v pracovnom poriadku  je zavedená pružná pracovná 

doba, treba zosúladiť a dotiahnuť s právnou legislatívou 

PhDr.Kúdelková  – upozornila na právnu ochranu osobných údajov, predložila pozmeňujúci 

návrh, v ktorom navrhuje v uznesení zameniť slovo ukladá za slovo odporúča 

Štubňa – má zavedený aj on, systém sa dá manuálne upravovať 



Ing. Bánik – právnu stránku dorieši objednávateľ a dodávateľ, o pozmeňujúcom návrhu dal 

hlasovať, za pozmeňujúci návrh hlasovali poslanci nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za:  6 

Proti: 4 ( Pastírová, Štubňa, Ing. Bánik, Dobríková ) 

Zdržal sa : 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý 

 

Návrhová komisia  predložila uznesenie v upravenom znení 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

o d p o r ú č a 

Obecnému úradu vo Valaskej zaviesť do prevádzky elektronický dochádzkový systém pre 

zamestnancov obce do 31.12.2014. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10  

Za: 4 

Proti: 3 ( Dobríková, Ing. Bánik,  Štubňa) 

Zdržal sa: 3 ( PhDr. Kúdelková, Pastírová, Čiefová ) 

Uznesenie nebolo schválené 

 

9.  Zistiť opodstatnenosť a účelnosť dohôd o vykonaní práce 

Mgr. Karak :  zadať úlohy pre hlavného kontrolóra prehodnotiť jednotlivé dohody o vykonaní 

prác z hľadiska ich účelnosti a efektívnosti. Ing. Bánik ho vyzval,  aby návrhovej komisii 

predniesol návrh na uznesenie. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh Mgr. Karaka na uznesenie 

 

Uznesenie č. 405/2014 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

u k l a d á 

hlavnému kontrolórovi obce Valaská zistiť opodstatnenosť a účelnosť všetkých dohôd 

o vykonaní práce za rok 2014 v termíne do 30. 06. 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:  10  

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 



Z radov občanov  v rozprave vystúpil Juraj Zelenčík: 

K návrhu Mgr. Karaka – podľa neho by nebolo objektívne,  aby dohody boli posudzované len 

jednou osobou – hlavným kontrolórom, odporúča,  aby bola vytvorená komisia z poslancov. 

Ing. Bánik – starosta obce rieši pracovnoprávne vzťahy, hlavný kontrolór sa úlohou bude 

zaoberať a  v prípade nejasností predloží správu obecnému zastupiteľstvu, ktoré môže 

prehodnotiť toto uznesenie. 

 

5. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Zástupca starostu obce Ing. Peter Bánik poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na 

ustanovujúce OcZ dňa 12. 12. 2014. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bolo ukončené 

o 16.45 hod. 

 

 

 

Vo Valaskej, 11. 12. 2014 

 

 

 

Ing. Peter Minárik           Ing. Peter Bánik 

   prednosta OcÚ      zástupca starostu obce 

 

 

 

 

    Janka Čiefová                       Anna Dobríková 

overovateľka zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 

 


