S t a ro s t a o b c e V a la s ká
Ing. Juraj U h r i n

P O ZV Á NK A
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 mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej

na 15. 08. 2012 o 16.00 hod. (streda)
do zasadačky Obecného úradu Valaská

Program:
1. Otvorenie rokovania
(starosta obce)
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
(starosta obce)
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Valaská
4. Diskusia
5. Záver rokovania

Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská

Valaská, 13. 08. 2012

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 15. 08. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania :
1. Otvorenie rokovania
(starosta obce)
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
(starosta obce)
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Valaská
4. Diskusia
5. 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 navrhol poslancov: Blaženu Pastírovú a PhDr.
Zuzanu Kúdelkovú. Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínov ú, odbornú
referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov za predsedu: Mgr. Ivana
Karaka, za členov: Janku Čiefovú, Pavla Švantnera a Ing. Petra Minárika, ako zástupcu
OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 93/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

s úhla s í,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
u rč u je
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice: Blaženu Pastírovú, PhDr. Zuzanu Kúdelkovú
volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: Mgr. Ivan Karak
b) členovia: Janka Čiefová, Pavel Švantner a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ
s hlasom poradným
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Valaská
Uznesenie č. 94/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a)ruší uznesenie č. 91/2012 OcZ v plnom rozsahu

b)Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I. b e r i e na v e d o m i e
vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská Petra Turňu ku dňu 31. 07. 2012 zo
zdravotných dôvodov.
I. v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra obce Valaská, ktorá sa uskutoční dňa 28. 09. 2012
II. u r č u j e
termín odovzdania prihlášok do 14. 09.2012 do 12.00 hod. na Obecný úrad Valaská
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“
III. s c h v a ľ u j e
úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 40% týždenného pracovného úväzku
IV. u k l a d á
prednostovi obecného úradu zabezpečiť zverejnenie voľby hlavného kontrolóra obce
obvyklým spôsobom ( miestny rozhlas, úradné tabule, internetová stránka obce) najmenej 40
dní pred dňom konania voľby
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
4. Diskusia
poslankyňa Pastírová
- zabezpečiť zverejnenie voľby hlavného kontrolóra obce aj na Piesku
- informovala sa o priebehu výberového konania strážnej služby v obci a požiadala, aby
v obecných novinách – Valaštianskom hlásniku boli uvedené kontaktné čísla na
strážnu službu, v prípade nevyhnutnej potreby občanov
- prečo sa nepokračuje v prácach vo výstavbe ihriska za kinom?
Starosta obce požiadal o vysvetlenie ohľadne prác na ihrisku zastupujúceho konateľa Valbytu
s. r.o. Ing. Havaša a požiadal ho, aby práce boli ukončené do 31.augusta 2012.
Ing. Havaš
- uviedol, že Valbyt zabezpečil zabetónovanie základov na ihrisku, ďalšie práce je
potrebné zrealizovať prostredníctvom externých firiem, pričom je potrebné
výberové konanie
Ing. Bánik – výstavba ihriska bola zahrnutá do zmeny rozpočtu obce, obec musí zabezpečiť
realizáciu.
poslanec Švatner
- cesta na Studničke ( pri pánovi Dobišovi) sa prepadáva
- telekomunikačné stĺpy v nevyhovujúcom stave
- Cesta osloboditeľov – pri detskom ihrisku – potrebné retardéry
- odvoz kontajnerov – Ekológ ( bude sa vykonávať týždenne)
poslanec Krupa
- upraviť okolie pamätníka v starej Valaskej,
- opraviť obvodový múrik pri pamätníku
- presadiť lipku pri hasični na detské ihrisko

Krupová Lýdia
- za členov Zväzu protifašistických bojovníkov požiadala obec a obecné zastupiteľstvo
o schválenie príspevku na činnosť zväzu. Pani Krupová predloží starostovi obce
žiadosť na finančný príspevok
Skladaný Milan
- informoval sa o odpredaji bytov na Námestí 460/8
- oplotenie areálu materskej školy
- poskytol do Valaštianskeho hlásnika fotku lipky zvrchovanosti – nebola uverejnená
5. Záver rokovania
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 17.00 hod.
Valaská, 16. 08. 2012

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Blažena Pastírová
overovateľka zápisnice

PhDr. Zuzana Kúdelková
overovateľka zápisnice

