StarostaobceValaská
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

dňa 11. augusta 2014 o 15.00 hod.
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej

Program:
1. Otvorenie rokovania
starosta obce
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
starosta obce
3. Určenie počtu poslancov v zmysle § 11, odst. 3 písmeno e) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
4. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch
v zmysle § 9 odst. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
5. Rozsah výkonu funkcie starostu v zmysle § 11 odst. 4 písmeno i) na celé volebné obdobie
6. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – predvolebná kampaň
7. Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku pre Obec Podbrezová
8. Diskusia
9. Záver rokovania

Ing. Juraj U h r i n, v.r.
starosta obce Valaská

Valaská, 31. 07. 2014

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11. 08. 2014
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania
starosta obce
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
starosta obce
3. Určenie počtu poslancov v zmysle § 11, odst. 3 písmeno e) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
4. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch
v zmysle § 9 odst. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
5. Rozsah výkonu funkcie starostu v zmysle § 11 odst. 4 písmeno i) na celé volebné obdobie
6. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – predvolebná kampaň
7. Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku pre Obec Podbrezová
8. Diskusia
9. 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 poslancov a prítomných občanov s programom rokovania. Za
zapisovateľku zápisnice poveril Alexandru Murínovú, ref. OcÚ, za overovateľov zápisnice
odporučil poslancov: Annu Dobríkovú, Martina Krupu, do návrhovej komisie odporučil
poslancov za predsedu PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, za členov: Ing. Petra Bánika, Janku Čiefovú
Uznesenie č. 299/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 300/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
a) za zapisovateľa zápisnice: Alexandru Murínovú, referentku OcÚ
b) za overovateľov zápisnice: Annu Dobríkovú, Martina Krupu

volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: PhDr. Zuzana Kúdelková
b) členovia: Ing. Peter Bánik, Janka Čiefová
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
3. Určenie počtu poslancov v zmysle § 11, ods. 3 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb.
Poslanec Mgr. Karak predniesol návrh aby sa upravil počet poslancov – 9 – materská časť
obce a Piesok – 3 poslanci, nová Valaská – 6 poslancov
Uznesenie č. 301/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
v obci Valaská v zmysle § 11, ods. 3 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. počet poslancov
11 pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 1-Mgr. Karak, proti 0
Uznesenie prijaté
4. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov vo volebných obvodoch
v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Poslanec Mgr. Karak predniesol návrh aby bol vytvorený 1 volebný obvod
Uznesenie č. 302/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné
obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014
nasledovne:
VO č. 1 - Valaská, sídlisko – východ,
Počet volených poslancov – 4
Budovateľská, Chalupkova, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Nám. 1. mája 459 – 461, Októbrová
469, 470, 472-478, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova 480-482, TDH 455- 458, 462464,Tehelná, Pod Lipovou
VO č. 2 – Valaská – sídlisko – západ,
Počet volených poslancov - 4
Hronská 417- 421, 424- 432, RD: 395 – 413, 433 – 434, Švermova 449- 45, TDH
439- 445, 453, 454, Školská 446- 448
VO č. 3 – Valaská – materská časť obce a miestna časť Piesok
Počet volených poslancov - 3
Cesta osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vladislava Valacha, Záhradná
Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská

Hlasovanie: za 8, zdržal sa 1 – Mgr. Karak, proti 0
Uznesenie prijaté
5. Rozsah výkonu starostu v zmysle § 11 odst. 4 písmeno i) na celé volebné obdobie
v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Uznesenie č. 303/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
§ 11 odst. 4 písmeno i) na celé volebné obdobie 2014-2018 bude starosta obce Valaská vykonávať
funkciu v celom rozsahu - na plný úväzok.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
6. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – predvolebná kampaň
Uznesenie č. 304/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
ukladá
prednostovi Obecného úradu vo Valaskej
vypracovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
plagátov v čase predvolebnej kampane k Voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať dňa 15. novembra 2014
Termín: do 30. septembra 2014
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

7. Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku pre Obec Podbrezová
Uznesenie č. 305/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku parc. KN – E č. 658 o výmere 286,4 m2 orná
pôda zapísaného na LV č. 1463 vo vlastníctve obce Valaská, do vlastníctva Obce Podbrezová.
Dôvodom osobitného zreteľa je že predmetný pozemok sa nachádza v intraviláne Obce
Podbrezová, miestna časť Štiavnička, a je súčasťou športového areálu vo vlastníctve obce
Podbrezová. Tento pozemok obec Valaská vyhlasuje za prebytočný. Vypracovanie geometrického
plánu si zabezpečí Obec Podbrezová na vlastné náklady. Cena pozemku bude stanovená na
základe znaleckého posudku.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenia predložená zásupcom starostu obce Ing. Petrom Bánikom
Uznesenie č. 306/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
ukladá
prednostovi OcÚ, aby v termíne do 13. 08. 2014 zabezpečil opravu zápisnice zo dňa 04. 06. 2014
zodpovedajúcu obsahu skutočného priebehu zasadnutia a vylúčenia uznesenia č. 263/2014 zo
zápisnice, nakoľko poslanci o ňom nehlasovali, pretože bod 4c bol na návrh poslancov stiahnutý
z rokovania
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 307/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
upozorňuje
starostu obce, aby vedome nemanipuloval s verejnými dokumentmi, ktoré vychádzajú z činnosti
obce. Konkrétne sa jedná o zápisnicu zo zasadnutia OcZ zo dňa 04. 06. 2014, ktorá bola obsahovo
upravená a nezodpovedá skutočnému priebehu rokovania, najmä v zázname o priebehu hlasovania
a výsledku hlasovania k bodu č. 4c. Výsledkom tejto manipulácie bolo vytvorenie uznesenia
č. 263/20147 o ktorom poslanci ani nehlasovali, nakoľko bod 4c bol na návrh poslancov stiahnutý
z rokovania.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa: 3, proti 0
Uznesenie prijaté
8. Diskusia
V rámci diskusii informoval starosta obce, že na obecný úrad bola doručená žiadosť
Mgr. Marie Žabkovej o ukončení prevádzky Lekáreň vo Valaskej od 31. 08. 2014, z dôvodu jej
odchodu do dôchodku a zároveň bola doručená aj žiadosť pani PharmDr. Giertlovej o pridelenie
lekárne, na čo je potrebné vypísať verejnú súťaž na obsadenie nebytového priestoru.
Poslanec Krupa
Žiadal osadenie spomaľovacích prahov na Ceste Osloboditeľov – pri detskom ihrisku
Poslankyňa Pastírová – cesta pred kinom je vysoko frekventovaná, potrebné spomaľovacie prahy,
dopravná tabuľa „ pozor deti“
Poslanec Mgr. Karak
Zamýšľal sa nad hlasovaním uznesenia ktoré má 3 časti – berie na vedomie, ukladá, odporúča hlasovanie by malo byť za každú časť osobitne.
Ing. Bánik
Poslanci na pracovnom stretnutí ako aj o on sám vo Valaštianskom hlásniku informoval, že
v zápisnici je nesprávne uvedená skutočnosť ohľadne uznesenia č. 263/2014 – uznesenie nebolo
prednesené návrhovou komisiou a nebolo o ňom hlasované, Ing. Bánik predniesol návrh na
uznesenia č. 306 a 307/2014 v znení tak ako je uvedené v zápisnici a ako bolo aj odhlasované.
Starosta obce požiadal Ing. Bánika o predloženie zvukového záznamu z rokovania OcZ
dňa 04. 06. 2014.

Poslankyňa Pastírová
Do 30. 06. Mala byť z Valbytu predložená správa – ekonomická analýza reštrukturálizácie
spoločnosti, poslanci nič nedostali. Valbyt je v strate. Odpovedala poslankyňa Čiefová- výsledky
sú záporné pre nevymožiteľné pohľadávky – Poslankyňa Pastírová – je potrebné vymáhať
pohľadávky ide to aj bez právnika, dať na dražbu. Mesto Brezno má na úradných tabuliach
zverejnených neplatičov, treba ich zverejniť.
Mgr. Karak
Požiadal hlavného kontrolóra o vyjadrenie či došlo na základe predloženej analýzy z fungovania
Valbyt. s. r. o. pred približne 3 rokmi k náprave, na najbližšie stretnutie poslancov a zasadnutie
OcZ pripraví uznesenie ohľadne uloženia kontroly a vedenia evidencie na nákup spotrebného
materiálu a pohonných hmôt na drobných prevádzkárňach, kontroly zmlúv - parkovacie miesta
v areáli drobných prevádzkární.
Poslankyňa Dobríková – odpovedala, že inventarizácia na prevádzke – Drobné prevádzkárne bola
v poriadku.
Z radov občanov:
Ing. Holko
Mal dotaz na kontrolu stavu plnenia uznesení ohľadne prednesenia správy – kontrola
dodávateľských faktúr – odpovedal prednosta – na tomto zasadnutí nie je v programe kontrola
uznesení, toto zasadnutie je zvolané len ohľadne volieb nebolo v pláne zasadnutí OcZ..
Pani Petrásková
Prečo nezaviažete hlavného kontrolóra aby urobil analýzu, prečo na internetovej stránke nie sú
správy hlavného kontrolóra, verejné osvetlenie – bola vyčíslená zmluvná pokuta, do 60 dní mali
byť namontované svietidlá – odpovedal starosta obce – v zmluve nie sú dané termíny, firma je
dodávateľom svietidiel pre mnoho obcí, u nás budú svietidlá namontované v priebehu 2 mesiacov.
Všetko prebieha v súlade so zmluvou.
Poslankyňa Pastírová
V závere požiadala obec o súčinnosť. Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
pripravuje petíciu pre občanov bývajúcich v bytových domoch – v zmysle zákona o tepelnej
energetike, kotolne v bytových domoch musia mať zabudované merače, namontované merače na
radiátoroch v bytoch – ohrozené práva vlastníkov bytov.
Uviedla, že obec nemá prevedenú termoreguláciu stúpačiek. Bolo by potrebné dať vypracovať
projekt ohľadne termoregulácie budovy obecného úradu – počítať s tým aj v rozpočte na
rok 2015.
9. Záver rokovanie
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil o 16. 15 hod.
Valaská, 14. 08. 2014
Ing. Peter Minárik
Prednosta OcÚ

In g. Juraj U h r in
starosta obce Valaská

Anna Dobríková
overovateľka zápisnice

Martin Krupa
overovateľ zápisnice

