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 11.12. 2013 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
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na
1. polrok 2014
5. Schválenie rozpočtu obce Valaská na r. 2014-2016
6. Schválenie VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Valaská
7. Schválenie VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Schválenie VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
9. Schválenie VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská
10. Schválenie požiarneho poriadku obce Valaská
11. Schválenie odmien, členom komisií a poslancom pri OcZ Valaská
12. Schválenie platu starostovi obce, hlavnému kontrolórovi obce Valaská
13. Rôzne
13.1. Schválenie zmeny právnej formy Materskej školy Valaská
13.2. Schválenie zmeny právnej formy Základnej umeleckej školy Valaská
14. Diskusia
15. Záver rokovania

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

Valaská, 04. 12. 2013

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 11. 12. 2013

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. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na
1. polrok 2014
5. Schválenie rozpočtu obce Valaská na r. 2014-2016
6. Schválenie VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Valaská
7. Schválenie VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Schválenie VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
9. Schválenie VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská
10. Schválenie požiarneho poriadku obce Valaská
11. Schválenie odmien, členom komisií a poslancom pri OcZ Valaská
12. Schválenie platu starostovi obce, hlavnému kontrolórovi obce Valaská
13. Rôzne
13.1. Schválenie zmeny právnej formy Materskej školy Valaská
13.2. Schválenie zmeny právnej formy Základnej umeleckej školy Valaská
14. Diskusia
15. Záver rokovania

1. Otvorenie
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 a občanov s programom rokovania s tým,
že v bode rôzne bude doplnený bod 13.3. Správa z následnej finančnej kontroly č. 3/2013
– predkladateľ: Ing. Martin Havaš – hlavný kontrolór obce. K programu rokovania
vzniesol pozmeňujúci návrh Ing. Peter Bánik, žiadal stiahnuť z rokovania body 13.1.
Schválenie zmeny právnej formy Materskej školy Valaská a 13.2. Schválenie zmeny
právnej formy Základnej umeleckej školy Valaská a doplniť bod 13.4. Nájomné
zmluvy za nebytové priestory. Za prijatie pozmeňujúceho návrhu Ing. Petra Bánika
poslanci hlasovali.

Hlasovanie:
Za: Ing. Bánik, Mgr. Karak
Zdržal sa: Dobríková, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa, Sedliak, Švantner
Proti : 0
Pozmeňujúci návrh k programu rokovania nebol neprijatý.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov: Ing. Petra Bánika, Aurela Starke.
Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do
návrhovej komisie odporučil poslancov – za predsedu: PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, za členov:
Mgr. Ivana Karaka a Pavla Sedliaka.
Uznesenie č. 183/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
Hlasovanie:
za: Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa, Sedliak,
Švantner
zdržal sa: 0
proti: Ing. Bánik
Uznesenie prijaté
určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ, za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice: Ing. Bánika, Starke
volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: PhDr. Kúdelková
b) členovia: Mgr. Karak, Sedliak
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti: 0
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č 184/2013 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: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa : 0
proti: 0
Uznesenie prijaté

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
na 1. polrok 2014
Ing. Bánik žiadal doplniť do plánu kontrolnej činnosti – bod Kontrola hospodárenia
a nakladania s majetkom obce v spoločnosti VALBYT, s. r. o. za rok 2013 v termíne marec
2014
Uznesenie č. 185/2013OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 1. polrok 2014, s doplnením o
bod „Kontrola hospodárenia s majetkom obce v spoločnosti VALBYT, s.r.o. za rok 2013“
v termíne marec 2014.
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti: 0
Uznesenie prijaté
5. Schválenie rozpočtu obce Valaská na r. 2014-2016
Zmenou rozpočtu obce sa zaoberali poslanci na finančnej komisii a na pracovnom stretnutí
poslancov. K zmene rozpočtu vzniesol pripomienku Ing. Peter Bánik, uviedol že nedostal
upravený rozpočet po pracovnom stretnutí poslancov s dohodnutými zmenami podľa
ekonomickej klasifikácie. Podal pozmeňujúci návrh k uzneseniu č. 186/2013 OcZ – doplnenie
bodu 5c) ukladá obecnému úradu vypracovať nájomné zmluvy medzi Obcou Valaská a
nájomcami pre nebytové priestory v termíne do 31. 12. 2013. Za pozmeňujúci návrh poslanci
hlasovali:
za: Ing. Bánik, Mgr. Karak, PhDr. Kúdelková, Sedliak
zdržal sa: Dobríková, Čiefová, Starke, Štubňa, Krupa, Švantner
proti: 0
pozmeňujúci návrh nebol prijatý
Uznesenie č. 186/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Valaská na rok 2014
príjmy spolu :
2 376 703,-€
výdavky spolu :
2 376 703,-€
2. b e r i e na v e d o m i e
A/ rozpis rozpočtu obce Valaská a programový rozpočet obce Valaská na roky 2014 – 2016
v predloženom rozsahu
B/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská k návrhu rozpočtu obce Valaská na
rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 a k návrhu Programového rozpočtu.
Hlasovanie:
za: Dobríková, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa, Sedliak, Švantner
zdržal sa: Ing. Bánik, Mgr. Karak

proti: 0
Uznesenie prijaté
6. Schválenie VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Valaská
Uznesenie č. 187/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
A/ b e r i e na v e d o m i e
návrh na schválenie VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Valaská v predloženom rozsahu
B/ s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Valaská v predloženom rozsahu
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti: 0
Uznesenie prijaté
7. Schválenie VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Uznesenie č. 188/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
A/ b e r i e na v e d o m i e
návrh na schválenie VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v predloženom rozsahu
B/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v predloženom rozsahu
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Sedliak
zdržal sa: Krupa
proti: Švantner
Uznesenie prijaté
8. Schválenie VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
Uznesenie č. 189/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

A/ b e r i e na v e d o m i e návrh na schválenie VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v predloženom rozsahu
B/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd v predloženom rozsahu
Hlasovanie:
za: : Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti: 0
Uznesenie prijaté
9. Schválenie VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská
Uznesenie č. 190/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
A/ b e r i e na v e d o m i e
návrh na schválenie VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská v predloženom rozsahu
B/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská v predloženom rozsahu
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti: 0
Uznesenie prijaté
10. Schválenie požiarneho poriadku obce Valaská
Uznesenie č. 191/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
požiarny poriadok obce Valaská v predloženom rozsahu po zapracovaní pripomienok
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti: 0
Uznesenie prijaté

11. Schválenie odmien členom komisií a poslancom pri OcZ Valaská
Uznesenie č. 192/2013 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
100,-€
Pavel Švantner
100,-€
Pavel Sedliak
100,-€
3. odmeny pre členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika
Monika Senčeková
25,-€
Mgr. Milena Fábryová
25,-€
Mgr. Štefánika Piliarová
25,-€
Mgr. Art. Adriana Bundová
25,-€
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti : 0
Uznesenie prijaté
12. Schválenie platu starostovi obce, hlavnému kontrolórovi obce Valaská
Uznesenie č. 193/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
plat starostovi obce Valaská, Ing. Jurajovi Uhrinovi, s účinnosťou od 01. 01. 2014
podľa § 3 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.

priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2012 vo výške
805,- € x koeficient 2,17 = 1 746,85,- €
podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.
zvýšený o 11 % - 192,15€
Plat starostu obce Valaská vo výške 1 939,- €
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti : 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 194/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
plat hlavnému kontrolórovi obce Valaská Ing. Martinovi Havašovi s účinnosťou od 01. 01.
2014
Podľa § 18 c zákona č. 369/1990 Zb.
priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2012 vo výške
805,-€ x 1,68 = 1 352,40,-€
40% úväzok 540,96€
Plat hlavného kontrolóra 541,-€
Hlasovanie:
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa,
Sedliak, Švantner
zdržal sa: 0
proti : 0
Uznesenie prijaté
13. Rôzne
13.1. Schválenie zmeny právnej formy Materskej školy Valaská
Uznesenie č. 195/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
právnu formu Materskej školy Valaská podľa dodatku č. 5 k zriaďovacej listine podpísanej
starostom obce Valaská
Hlasovanie:
za: Dobríková, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa, Sedliak, Švantner
zdržal sa: Ing. Bánik, Mgr. Karak
proti : 0
Uznesenie prijaté

13.2. Schválenie zmeny právnej formy Základnej umeleckej školy Valaská
Uznesenie č. 196/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
právnu formu Základnej umeleckej školy vo Valaskej podľa dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
podpísanej starostom obce Valaská
Hlasovanie:
za: Dobríková, Mgr. Karak, Čiefová, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa, Sedliak,
Švantner
zdržal sa: Ing. Bánik
proti : 0
Uznesenie prijaté
13.3. Správa z následnej finančnej kontroly č. 03/2013
Uznesenie č. 197/2013 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu z následnej finančnej kontroly č. 03/2013 predloženú hlavným kontrolórom obce Ing.
Martinom Havašom.
Hlasovanie
za: Ing. Bánik, Dobríková, Mgr. Karak, PhDr. Kúdelková, Starke, Štubňa, Krupa, Sedliak,
Švantner
zdržal sa: 0
proti : 0
Uznesenie prijaté
14. Diskusia
V diskusii vystúpili poslanci a občania:
Ing. Peter Bánik
Diskusný príspevok pozostával z troch častí:
1. Zvýšenie nájomného za nebytové priestory podľa uznesenia 155/2013 sa neprejaví na
zvýšení príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2014, ale zvýšia sa príjmy spoločnosti
VABYT s.r.o.
2. Nájomné zmluvy na nebytové priestory v majetku obce sú uzatvárané dvoma
spôsobmi:
a, nájomné zmluvy uzatvára starosta obce
b, nájomné zmluvy uzatvára konateľ spoločnosti VALBYT s.r.o.
3. Nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov v majetku obce má uzatvárať
obec s nájomcom a výška nájmu má byť priamym príjmom obce.
Z radov občanov:
Ing. Holko
Otázku na prednostu – už 6.11.2013 na pracovnom stretnutí poslancov ste sa zaoberali
nedoručením písomných odpovedí starostom obce na pripomienky poslancov ako aj návrhmi

poslancov na riešenie pripomienok občanov podaných na OcZ. Bola Vám uložená povinnosť
zabezpečiť spracovanie materiálov, o ktorých sa malo rokovať na OcZ dňa 20. 11. a následne
písomne informovať poslancov. Z akého dôvodu sa tak nestalo, a teda či už dnes na tomto
OcZ máte tieto materiály pripravené, pretože predpokladám, že si poslanci osvojili aj moje
doteraz predložené otázky
Odpoveď – reagoval starosta obce – odpovede na položené otázky boli s poslancami
konzultované a zverejnené na internetovej stránke obce, odpovede na otázky budú doručené
písomne Ing. Holkovi
Otázka : Znova sa pýtam, kde sa podel rokovací poriadok – môžem dostať jeho platnú
verziu?
Odpoveď – rokovací poriadok bol z web stiahnutý, bude nahradený platným, platná
verzia rokovacieho poriadku je uložená v dokumentoch na sekretariáte starostu obce
a ako verejný dokument je k nahliadnutiu.
Otázky na starostu – či už máme spracovanú pasportizáciu miestnych komunikácii
( dopravná situácia), ktorá mala byť predmetom širšej diskusie občanov obce
Odpoveď starostu: bola odoslaná žiadosť Okresné riaditeľstvo PZ – dopravný
inšpektorát na pasportizáciu miestnych komunikácii v obci. Na úlohe sa pracuje,
zatiaľ sme z dopravného inšpektorátu nedostali odpoveď.
Otázka:
V poslednom čísle Valaštianskeho hlásnika, hneď v úvode spomínate, že naša obec
tak ako doteraz aj v budúcnosti sa bude snažiť pracovať v prospech všetkých našich
občanov a že rozvoj obce je na vysokej úrovni, keďže ja nie som presvedčený
o úprimnosti Vašich slov a o „prospechu pre všetkých občanov a v súvislosti
s rozvojom obce“, najmä ak ide o investičné akcie – viac menej permanentne spájané
so škandálmi pýtam sa, či sa z týchto dôvodov nechcete vzdať práve Vám zvýšeného
platu a ostať na pôvodnom – doterajšom
Odpoveď starostu:
Plán investičných akcií bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva a plnený
z rozpočtu obce. Čo sa týka platu starostu obce – plat mi nebol zvýšený od môjho
funkčného obdobia a je stanovený v súlade so zákonom o Obecnom zriadení - a jeho
výška je určená priemernou nominálnou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve
za predchádzajúci rok krát koeficientom, ktorý závisí od počtu obyvateľov
Otázky na hlavného kontrolóra obce
Otázka: Myslíte si, že dva tak závažné dokumenty, ako sú: správa NKÚ z 12/2012
a výročná správa Valbytu s. r. o. z 11/2013 teda dokumenty, ktoré jednoznačne
hovoria o skutočnostiach a praktikách v hospodárení obce nemôžu byť verejne
dostupné? Myslíte si, že je to len v kompetencii nami vyvolených poslancov..., že
verejnosť by nemala byť aj do budúcnosti o takýchto veciach informovaná
prostredníctvom úradnej tabule?
Odpoveď: Národný kontrolný úrad zverejňuje všetky správy z vykonaných kontrol na
svojej stránke.
Výročná správa spoločnosti Valbyt s, r. o. sa nezverejňuje, je to obchodná spoločnosť,
výsledky hospodárenia spoločnosti boli prerokované na Valnom zhromaždení

spoločnosti za prítomnosti všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Poslanci
predložili návrhy na riešenie, boli dohodnuté termíny
Otázka: Mienite sa do budúcna zaoberať aj podnetmi z radov občanov tak, že si ich
zaradíte aj do plánu kontrolnej činnosti?
Odpoveď: Áno. Pre občanov som k dispozícii na obecnom úrade 2x do týždňa
v utorok a stredu.
Martin Švantner
Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o pozornosť a opätovne sa vrátil a zoširoka
objasnil problém so zápisom nehnuteľnosti – garáže do katastra. Požiadal, aby bol opätovne
prizvaný na stretnutie, za účelom doriešenia jeho záležitosti.
Jana Petrásková
sú nezrovnalosti na liste vlastníctva – budova obecného úradu, tiež treba zosúladiť výmery na
odpredávané byty – odpovedala poslankyňa Čiefová – na odstraňovaní nezrovnalostí sa
pracuje, pani Jana Petrásková sa môže informovať u referentov Valbytu.
Karol Kirdaj
Majiteľ firmy Hetrick – požadoval informáciu k žiadosti Petra Skaloša na zmenu užívania
Autosalónu Roska a povolenie prevádzkovania diskotéky. Nemal byť ako vlastník susediacej
nehnuteľnosti so zmenou zámeru podnikania pána Skaloša upozornený?
Odpoveď prednostu OcÚ : lokalita je v územnom pláne vedená ako priemyselná zóna nie
ako obytná zóna.
15. Záver rokovania
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil
o 17.50 hod.
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