Starosta obceValaská
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 11. 11. 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. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
4. Prerokovanie hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-IX. 2014
(Predkladá: starosta obce)
5. Schválenie rozpočtu obce Valaská na rok 2015
(Predkladá: starosta obce)
6. Rôzne
6.1. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská k 31. 12. 2014
6.2. Schválenie zámeru na odkúpenie pozemku pre žiadateľa MUDr. Juraja Pepicha, Valaská
6.3.Schválenie odmien členom komisií a poslancom OcZ
6.4.Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
7. Diskusia
8. Záver rokovania

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

Valaská, 04. 11. 2014

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 11. 11. 2014
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
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
4. Prerokovanie hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-IX. 2014
(Predkladá: starosta obce)
5. Schválenie rozpočtu obce Valaská na rok 2015
(Predkladá: starosta obce)
6. Rôzne
6.1. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská k 31. 12. 2014
6.2. Schválenie zámeru na odkúpenie pozemku pre žiadateľa MUDr. Juraja Pepicha, Valaská
6.3.Schválenie odmien členom komisií a poslancom OcZ
6.4.Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
7. Diskusia
8. 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, referentku OcÚ, za overovateľov zápisnice
odporučil poslancov: Mgr. Ivana Karaka a Annu Dobríkovú, do návrhovej komisie odporučil
poslancov za predsedu PhDr. Zuzanu Kúdelkovú za členov: Janku Čiefovú
a Aurela Starke.
Uznesenie č. 380/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie č. 381/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
a) za zapisovateľa zápisnice: Alexandru Murínovú, referentku OcÚ
b) za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivana Karaka, Annu Dobríkovú

volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: PhDr. Zuzana Kúdelková
b) členovia: Janka Čiefová, Aurel Starke
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Správu o kontrole plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva Valaská
predniesol Ing. Havaš – hlavný kontrolór obce Valaská. V diskusii k tomuto bodu
vzniesli svoje pripomienky:
Ing. Bánik – mal otázky na prednostu OcÚ k plneniu uznesení.
Uznesenie č. 260/2014 – nesúhlasil s predloženým stavom plnenia, požadoval
vypracovať podrobnú správu v akom stave je plnenie uznesenia.
Uznesenie č. 256/2014 – bolo uložené vypracovať štúdiu parkovacích miest v termíne
do 30. 09. 2014 – uznesenie považuje za nesplnené
Uznesenie č. 297/2014 – zámena časti pozemku pán Kučera – kedy obec mala
vedomosť, že na LV je uvedená ťarcha na pozemok – odpovedal prednosta OcÚ –
schvaľoval sa len zámer na odkúpenie pozemku, keď sa pripravovala kúpnopredajná
zmluva kataster uviedol, že na pozemku je ťarcha.
Uznesenie č. 293/2014 – schválenie VZN - nesplnené
Uznesenie č. 311/2014 – prenájom priestorov – veterinárna ošetrovňa – nesplnené
Mgr. Karak – žiadal aby pri terminovaných uzneseniach bolo vždy jasne uvedené či je
uznesenie splnené alebo nie, prípadne v akom štádiu plnenia sa nachádza.
Pán Krupa –opýtal sa prednostu OcÚ –o ktoré plochy – ihriská na parkovacie miesta
sa jedná, pri jednom nie je prístupová cesta

Uznesenie č. 382/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloženú
hlavným kontrolórom obce Valaská
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 2

príchod poslanca Štubňu: 15.10 hod.

4. Prerokovanie hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-IX. 2014
Starosta obce uviedol, že rozbor hospodárenia obce bol prerokovaný vo finančnej komisii ako
aj na pracovnom stretnutí poslancov.
Mgr. Karak – k čerpaniu rozpočtu by sa v prvom rade mala zaujať stanovisko stavebná
a finančná komisia, ostatní poslanci by príslušný komentár mali dostať vopred e-mailom.
Pán Štubňa – zápisy z finančnej komisie sa predkladajú všetkým komisiám, poslancom,
poslanci sa môžu informovať na pracovnom stretnutí poslancov ako aj u hlavného kontrolóra
obce
Starosta obce – ak sa robí investičná akcia, stavebná komisia je informovaná, avšak neposúdi
koľko bude stáť a či je v súlade s rozpočtom

Uznesenie č. 383/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
hospodárenie obce za obdobie I.- IX. 2014

Príjmy spolu
Výdavky spolu

Rozpočet
2 478 875,2 478 875,-

Čerpanie
1 818 145,08,1 679 619,62,-

%
73,35
67,76

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 1
5. Schválenie rozpočtu obce Valaská na rok 2015
Starosta obce uviedol, k rozpočtu na rok 2015 zasadala finančná komisia, bol prerokovaný na
pracovnom stretnutí poslancov, bol zverejnený na web stránke a do dnešného dňa nebol
predložený žiaden pozmeňovací návrh k rozpočtu
Pani Petrásková – čo má rozumieť pri položke 6.3.6. pri knižnici – nájomné za nájomné.
Prečo sú dva rozpočty, prečo je zverejnený skrátený rozpočet – odpovedal starosta –
v položke nájomné – uvedené plynové fľaše, obec si ich prenajíma od inej spoločnosti,
povinná forma zverejňovania je skrátený rozpočet obce, vysvetlenie k rozpočtu poskytnú na
požiadanie pracovníčky finančného oddelenia.
Uznesenie č. 384/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Valaská na rok 2015
príjmy spolu :
2 494 781,-€
výdavky spolu :
2 494 781,-€
2. b e r i e na v e d o m i e
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská k návrhu rozpočtu obce Valaská na
rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017
b) viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017
Hlasovanie : za 7, zdržal sa 1, proti 0
6. Rôzne
6.1. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská k 31. 12. 2014
Uznesenie č. 385/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
organizačné zabezpečenie inventarizačných prác majetku obce Valaská k 31. 12. 2014
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

6.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadateľ MUDr. Juraj Pepich, Chalupkova, 976 46
Valaská – schválenie zámeru
Uznesenie č. 386/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
z á m e r na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parcela č. KN – C 1528/1 – záhrada , zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve obce v
katastrálnom území Valaská
súhlasí
so zverejnením zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parcela č. KN – C 1528/1 – záhrada , zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve obce v
katastrálnom území Valaská pre žiadateľa MUDr. Juraja Pepicha, trvale bytom Chalupkova
500/1, 976 46 Valaská 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.
Vypracovanie geometrického plánu si zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. Cena pozemku
bude stanovená na základe znaleckého posudku.
ukladá
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť zverejnenie zámeru na 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým

Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
6.3. Schválenie odmien členom komisií a poslancom pri OcZ Valaská
Uznesenie č. 387/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s ch v a ľ u j e
odmeny členom komisií pri OcZ vo Valaskej
Jaroslav Poliak
25,-€
Radoslav Krbila
25,-€
Anna Bániková
25,-€
Jaroslav Kocúr
25,-€
Mgr. Katarína Paprčková
25,-€
Anna Gondová
25,-€
Mgr. Róbert Hlaváčik
25,-€
Viera Babčanová
25,-€
Mgr. Iveta Babčanová
25,-€
Mgr. Marta Frimmová
25,-€
2. odmeny poslancov OcZ vo Valaskej
Ing. Peter Bánik
125,-€
Anna Dobríková
100,-€
Mgr. Ivan Karak
100,-€
Blažena Pastírová
100,-€
Janka Čiefová
100,-€
PhDr. Zuzana Kúdelková
100,-€
Aurel Starke
100,-€
Ľubomír Štubňa
100,-€

Martin Krupa
Pavel Švantner
Pavel Sedliak

100,-€
100,-€
100,-€

3. odmeny pre členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika
Monika Senčeková
25,-€
Mgr. Milena Fábryová
25,-€
Mgr. Štefánia Piliarová
25,-€
Mgr. Art. Adriana Bundová
25,-€
Danka Králiková
25,-€
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
6.4. Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
Uznesenie č. 388/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1929 o výmere 18 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Dušan Chromek, rodený Chromek, narodený 20. 03. 1965, r. č. 650320/6094,
a manželka Gabriela Chromeková, rodená Balogová, narodená 03. 11. 1971, r.č. 716103/7873
trvale bytom Námestie 1. Mája 460, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie č. 389/2014OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1631 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Stanislav Haviar, rodený Haviar, narodený 01. 08. 1943, r.č. 430801/737 a manželka
Anna Haviarová, rodená Tagajová, narodená 20. 12. 1944, r.č. 446220/722, trvale bytom Hronská
417/49, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

Uznesenie č. 390/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1635 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Ján Gonos, rodený Gonos, narodený 12. 07. 1939, r.č. 390712/732, trvale bytom
Námestie 1. Mája 459/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

Uznesenie č. 391/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1646 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Emil Banko, rodený Banko, narodený 24. 09. 1940, r.č. 400924/951 a manželka
Zdena Banková, rodená Makovníková, narodená 29. 06. 1947, r.č. 475629/777, trvale bytom TDH
463/8, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie č. 392/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1594 o výmere 20 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Ing. Ľubica Jančová, rodená Putnoková, narodená 26. 01. 1968, r.č. 685126/6521,
trvale bytom Pod Bánošom 25, 974 11 Banská Bystrica

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

Uznesenie č. 393/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1640 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Magdaléna Hrudálová, rodená Polomská, narodená 05. 06. 1929, r.č. 295605/808,
trvale bytom Švermova 450/3, 976 46 Valaská
ukladá
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

Uznesenie č. 394/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1621 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Anna Komorová, rodená Adameková, narodená 02. 12. 1940, r.č. 406202/089,
trvale bytom Hronská 428/26, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0

Uznesenie č. 395/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1632 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo

užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Ján Jenča, rodený Jenča, narodený 27. 12. 1936, r.č. 361227/753 a manželka Soňa
Jenčová, rodená Piliarová, narodená 29. 03. 1943, r.č. 435329/148, trvale bytom TDH 443/31,
976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie č. 396/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) ruší uznesenie č. 350/2014 OcZ v plnom rozsahu
b) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C
1655 o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č.
15 zo dňa 22. 01. 2009
pre žiadateľa Blanka Zelenčíková, rodená Firčová, narodená 30. 06. 1975, r.č. 755630/7506,
trvale bytom Hronská 417/49, 976 46 Valaská
c) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
7. Diskusia
V diskusii vystúpili:
Pán Kaderiak
Vyjadril svoju nespokojnosť, požadoval už viackrát úpravu cesty pred garážami na Hronskej ulici,
žiadal vysypať štrkom , urovnať jamy na ceste, ceny za odvoz komunálneho odpadu sú z roka na
rok vyššie, poslancom predložil fotodokumentáciu stavu pred bránou na drobných
prevádzkárňach, poukázal na zlý stav chodníkov na Hronskej ulici
Odpovedal starosta obce – cesta ku garážam na Hronskej ulici niekoľkokrát bola upravená, autami
sa však štrkové vrstva cesty opäť naruší, je dobré, keď sa odpad zhromažďuje na jedno miesto,
avšak ¾ odpadu nepochádza z našej obce, je tam síce kamera, ale za tmy nemá schopnosť
zachytiť kto tam odpad zloží.
Pani Petrásková
V súčasnosti v obci prebiehajú terénne úpravy – pri železničnej stanici, chodník na autobusovú
zastávku – pýtala sa či sú v rozpočte. Odpovedal starosta obce – uvedené práce prebiehajú
v súlade s rozpočtom.

Poslanec Mgr. Karak
Cesta, priechod medzi garážami v smere prevádzkárne – Valbyt je vo veľmi zlom stave (jamy,
blato, kaluže). Mnoho garáží na sídlisku má asfaltovanú prístupovú cestu, zime udržiavanú,
pluhovanú. Vzhľadom na rovnakú cenu pozemkov pod garážami, by obec mala dbať o zlepšenie
stavu priechodov a prístupu ku garážam na zmienenej Hronskej ulici.
Poslanec Krupa – osvetlenie pri prevádzkárňach je nedostatočné, je problém aj pri odvoze
veľkokapacitných kontajnerov
Poslanec Štubňa – je za zakúpenie lepšej kamery pri vstupe na dvor drobných prevádzkární
Mgr. Karak
Doplniť aj interiérovú kameru vo vstupnej hale obecného úradu
Pani Petrásková
Potrebné prestaviť svetlo, o piatej večer je už tma – odpovedal starosta už sme požiadali pána
Sorkovského o prestavenie času osvetlenia
Záver rokovania
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil o 17. 20 hod.

Valaská, 11. 11. 2014

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Anna Dobríková
overovateľka zápisnice

Mgr. Ivan Karak
overovateľ zápisnice

