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 09.11. 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.-IX. 2011
5. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
6. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2011
7. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ (predkladá prednosta OcÚ) :
7.1.Vymenovanie veliteľa a preventivára DHZ Valaská
7.2.Schválenie odmien starostovi obce, poslancom a členom komisií pri OcZ Valaská
8. Diskusia
9. Záver rokovania
Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská
Valaská, 02.11. 2011

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej dňa 09.11. 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.-IX. 2011
5. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
6. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2011
7. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ (predkladá prednosta OcÚ) :
8.1.Vymenovanie veliteľa a preventivára DHZ Valaská
8.2.Schválenie odmien starostovi obce, poslancom a členom komisií pri OcZ Valaská
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 Mgr. Ivana Karaka a Aurela Starke. Vypracovaním
zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil
poslancov – za predsedu Ing. Petra Bánika, za členov Ľubomíra Štubňu, Martina Krupu
a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 51/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
aby sa rokovanie OcZ konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom
určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivan Karak, Aurel Starke
volí:
návrhovú komisiu v zložení :
a) predseda: Ing. Peter Bánik
b) členovia: Ľubomír Štubňa, Martin Krupa 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
Uznesenie č. 52/2011 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.-IX.2011
Uznesenie č. 53/2011 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. 2011 nasledovne:
upravený rozpočet
skutočnosť
%
príjmy spolu
2 021 007 €
1 757 471,52€
85,96
výdavky spolu
2 021 007 €
1 582 305,95€
78,29
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
5. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
Uznesenie č. 54/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
presun rozpočtových prostriedkov :
- bežné a kapitálové príjmy spolu : navýšenie + 127 434,-€
- bežné a kapitálové výdavky spolu: navýšenie + 127 434,-€
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
6. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2011
Uznesenie č. 55/2011 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 2011
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
7. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
7.1. Menovanie do funkcii veliteľa a preventivára DHZ Valaská
Uznesenie č. 56/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
menuje
v zmysle ustanovenia § 33 odsek. 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi do
funkcii veliteľa obecného hasičského a záchranárskeho zboru obce Valaská Alexandra Murína a do
funkcii preventivára Michala Lengyela.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
7.2. Schválenie odmien starostovi obce, poslancom a členom komisií pri OcZ Valaská
Uznesenie č. 57/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s ú h l a s í
s návrhom odmien členom komisií pri OcZ vo Valaskej
Jaroslav Poliak
50,-€
Radoslav Krbila
50,-€
Anna Bániková
50,-€
Jaroslav Kocúr
25,-€
Mgr. Katarína Paprčková
50,-€
Anna Gondová
50,-€
Mgr. Róbert Hlaváčik
50,-€
Jakub Balúch
50,-€
Pavel Sedliak
50,-€
Viera Babčanová
50,-€
Mgr. Iveta Babčanová
50,-€
Mgr. Marta Frimmová
50,-€
Alica Oláhová
15,-€

2. s návrhom odmien poslancov OcZ vo Valaskej
Ing. Peter Bánik
250,-€
Anna Dobríková
200,-€
Mgr. Ivan Karak
100,-€
Marek Poliak
100,-€
Blažena Pastírová
200,-€
Janka Čiefová
200,-€
PhDr. Zuzana Kúdelková
200,-€
Aurel Starke
200,-€
Ľubomír Štubňa
200,-€
Martin Krupa
200,-€
Pavel Švantner
200,-€
Ondrej Krnáč
200,-€
3. s ú h l a s í
s vyplatením odmeny starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi za rok 2011 v zmysle § 5 odst. 1 zákona
č. 289/02 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí vo výške 30 % z hrubej
mzdy vyplatenej za obdobie január až máj 2011.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
7.3. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného úradu na vykonávanie opatrovateľskej služby
Uznesenie č. 58/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1.s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení spoločného úradu na vykonávanie opatrovateľskej služby
2.s ú h l a s í
s podpisom predmetnej Zmluvy o zriadení spoločného úradu na vykonávanie opatrovateľskej služby
starostom obce s účinnosťou od 01. 09. 2011
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8. Diskusia
starosta obce
- informoval, že z dôvodu poškodzovania mantinelov v zimnom období na multifunkčnom ihrisku
za kinom sa vybuduje nové ihrisko s asfaltovým povrchom, ktoré bude slúžiť v zime ako klzisko
p. Pastírová
- nespokojnosť s prevedením prác firmou Vares pri zavádzaní nového vedenia rozvodu káblovej
televízie
- informovala sa na dopravu žiakov školským autobusom
- v akom štádiu je realizácia premiestnenia škôlky do priestorov Pošty
- žiadala o informovaní občanov ohľadne novej výsadby drevín na obecných pozemkoch
Mgr. Karak
- požiadal poslancov o príspevky do Valaštianskeho hlásnika
p. Turňa
- o možnostiach riešenia dopravnej situácie na križovatke na hlavnej ceste
p. Hučko
- informoval sa o odpredaji pozemku. Stavebná komisia pripraví podklady na najbližšie pracovné
stretnutie poslancov

Ing. Madliak, Mgr. Madliaková, p. Iliev
- žiadali o prešetrenie a nápravu. Pán Kortán obmedzuje prístup na ich súkromné pozemky,
vybudoval si parkovisko, ktoré označil ako súkromný pozemok. Bolo doporučené vstúpiť do
spoločného jednania zúčastnených s pánom Kortánom za možnej účasti právnika.
9. Záver rokovania
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Mgr. Ivan Karak
overovateľ zápisnice

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Aurel Starke
overovateľ zápisnice

