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

na 15.02. 2012 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. Nastúpenie náhradníka Pavla Sedliaka na uvoľnený mandát vo volebnom obvode č. 4
(Predkladá starosta obce)
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2012
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
6. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia za obdobie I.-XII.2011
(Predkladá: starosta obce)
7. Schválenie Klubového a prevádzkového poriadku klubov dôchodcov
8. Schválenie VZN obce Valaská č. 1/2012 – Požiarny poriadok obce
9. Rôzne
10.Diskusia
11.Záver rokovania

Ing. Juraj U h r i n
Starosta obce Valaská

Valaská, 08. 02. 2012

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 15. 02. 2012

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania
(starosta obce)
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
(starosta obce)
3. Nastúpenie náhradníka Pavla Sedliaka na uvoľnený mandát vo volebnom obvode č. 4
(Predkladá starosta obce)
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2012
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
6. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia za obdobie I.-XII.2011
(Predkladá: starosta obce)
7. Schválenie Klubového a prevádzkového poriadku klubov dôchodcov
8. Schválenie VZN obce Valaská č. 1/2012 – Požiarny poriadok obce
9. Rôzne
10.Diskusia
11.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 a občanov s programom rokovania obecného
zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Ľubomíra Štubňu a Pavla
Švantnera. Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ.
Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu: PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, za
členov: Blaženu Pastírovú, Janku Čiefovú a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom
poradným.
Uznesenie č. 67/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
Súhlasí,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
Určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice: Ľubomír Štubňa, Pavel Švantner
Volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: PhDr. Zuzana Kúdelková

b) členovia: Blažena Pastírová, Janka Čiefová, Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ
s hlasom poradným
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0
3. Nastúpenie náhradníka Pavla Sedliaka na uvoľnený mandát poslanca vo volebnom
obvode č. 4
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doručení oznámenia, v ktorom
sa poslanec Ondrej Krnáč dňom 31. 12. 2011 vzdáva mandátu vo volebnom okrsku č. 4.
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Ing. Peter Minárik podal informáciu o výsledku volieb
do samosprávy obcí, konaných dňa 27. 11. 2010, v ktorých Ondrej Krnáč ako náhradník
získal najväčší počet hlasov. Starosta obce vyzval pána Pavla Sedliaka na akt zloženia sľubu
náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva pre volebný obvod č. 4.
Uznesenie č. 68/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. b e r i e na v e d o m i e
a) informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Ondreja Krnáča vo volebnom obvode
č. 4 dňom 31. 12. 2011 z dôvodu vzdania sa mandátu.
b) informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Petra Minárika o výsledku volieb
do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27. 11. 2010, v ktorých kandidát na poslanca
Pavol Sedliak, bytom Valaská, Piesok, Strojárenská 298/17 získal najväčší počet hlasov vo
volebnom obvode č. 4, v ktorom sa uvoľnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
2. v y h l a s u j e
v zmysle § 51 odst. 2 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
platnom znení pre volebné obdobie 2010 – 2014 nastúpenie náhradníka Pavla Sedliaka,
narodeného dňa 10.03.1966, trvale bytom Valaská, Piesok, Strojárenská 298/17 za poslanca
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej vo volebnom obvode č. 4
3. k o n š t a t u j e, že
a) náhradník vo volebnom obvode č. 4 Pavel Sedliak, narodený 10. 03. 1966, trvale bytom
Valaská, Piesok, Strojárenská 298/17, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
b) náhradník vo volebnom obvode č. 4 Pavel Sedliak, narodený 10. 03. 1966, bytom Valaská,
Piesok, Strojárenská 298/17, prevzal z rúk starostu obce Valaská osvedčenie obecného
zastupiteľstva o tom, že sa stal dňa 15. 02. 2012 poslancom Obecného zastupiteľstvo vo
Valaskej vo volebnom období 2010 – 2014.
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 69/2012 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 11, zdržal sa 0, proti 0

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok
2012
Uznesenie č. 70/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2012
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
6. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-XII. 2011
Uznesenie č. 71/2012 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.-XII. 2011
Rozpočet
Skutočnosť
%
Príjmy spolu
2 148 441
2 344 247,15
109,11
Výdavky spolu
2 148 441
2 359 019,23
109,80
Hlasovanie: za 10 zdržal sa 1, proti 0
7. Schválenie Klubového a prevádzkového poriadku pre Kluby dôchodcov vo Valaskej
Uznesenie č. 72/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
S c h v a ľ u je
Klubový a prevádzkový poriadok pre Kluby dôchodcov vo Valaskej v predloženom rozsahu
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8.Rôzne
8. 1. Automotoklub Brezno, TDH 454, Valaská
– žiadosť o povolenie podnikateľskej činnosti
Uznesenie č. 73/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s ú h l a s í
s vykonávaním podnikateľskej činnosti na území obce Valaská – vedenie účtovníctva,
v priestoroch na Námestí 1. mája 460/8 – bývalá prevádzka I-DOM na základe Osvedčenia
o živnostenskom oprávnení č. ObU-BR-OZP 2011/03688-3 zo dňa 22.11.2011 pre žiadateľa
Automotoklub Brezno, TDH 454 s účinnosťou od 01. 03. 2012.
Nová zmluva sa uzatvorí s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
b) ruší uznesenie č. 117/2008 OcZ
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
8. 2. Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru – Školská ulica č. 447/4
Uznesenie č. 74/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
Súhlasí
so zverejnením zámeru na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce Valaská na
Školskej ulici 447/ 4 (bývalý Chovprodukt) o výmere 46 m2.
Termín doručenia ponúk bude stanovený v zmysle zákona č. 138/99 Zb. o majetku obcí § 9,
odst. 9 v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku MY Horehronie
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

8. 3. Odpredaj obecných bytov
Uznesenie č. 75/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
v záujme odpredaja ostatných obecných bytov
nedoporučuje
starostovi obce uzatvárať alebo predlžovať nájomné zmluvné vzťahy s nájomcami bytových
a nebytových priestorov, voči ktorým obec Valaská eviduje pohľadávku na nájomnom.
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 1, proti 0

10. Diskusia
Ing. Bánik – doporučil stiahnuť z programu rokovania schválenie Požiarneho poriadku obce
Valaská z dôvodu vykonania úprav a zmien v dokumente.
- Mgr. Ivan Karak, poslanec OcZ
– žiadal, aby komisie pri obecnom zastupiteľstve boli informované o sťažnostiach
a podnetoch, ktoré boli doručené Obecnému úradu, aby aj členovia jednotlivých
komisií boli o tomto oboznamovaní
– požiadal finančnú komisiu o predkladanie stanoviska k rozborom hospodárenia obce
– informoval sa u starostu obce na petičnú akciu ohľadne malých vodných elektrární na
rieke Hron
– požiadal starostu obce, aby sa najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva konalo
v Klube dôchodcov na Piesku
- Blažena Pastírová, poslankyňa OcZ
informovala sa o stave rokovania so Slovenskou poštou Banská Bystrica ohľadne
presťahovania priestorov Pošty do nebytových priestorov na námestie. Bolo doporučené,
aby sa dal vypracovať projekt na prestavbu priestorov pre materskú školu a aby sa po
vyjadrení Slovenskej pošty mohlo začať s jeho realizáciou.
Kúdelková Eva - Jednota dôchodcov
reagovala na článok vo Valaštianskom hlásniku. Na jej otázky zodpovedala predsedníčka
komisie sociálnej a bytovej.
Jaroslav Kocúr
Informoval sa na výstavbu športového ihriska za multifunkčným ihriskom. Uviedol, že plocha
pripravená na výstavbu futbalového ihriska je malá, žiadal zväčšenie plochy ihriska. Starosta
obce uviedol, že tým by sa značne prevýšili rozpočtované náklady na jeho výstavbu.
Marek Poliak
Predniesol diskusný príspevok, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Po jeho vystúpení starosta obce opustil zasadnutie obecného zastupiteľstva a vedenie
obecného zastupiteľstva prevzal Ing. Peter Bánik – zástupca starostu obce. K diskusnému
príspevku pána Poliaka uviedol, že otázky boli adresované na starostu obce, hlavného
kontrolóra a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa vyjadria k otázkam, ktoré boli na
nich smerované.

10. Záver rokovania
Ing. Peter Bánik sa poďakoval poslancom OcZ a prítomným občanom za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská

Ľubomír Štubňa
overovateľ zápisnice

Pavel Švantner
overovateľ zápisnice

Valaská, 20. 02. 2012

