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 18.04. 2012 o 16.00 hod. (streda)
do Klubu dôchodcov na Piesku

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. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Valaská za rok 2011
5. Schválenie záverečného účtu obce Valaská
6. Schválenie platu starostovi obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver rokovania

Ing. Juraj U h r i n
Starosta obce Valaská

Valaská, 11.04. 2012

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 18. 04. 2012
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. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Valaská za rok 2011
5. Schválenie záverečného účtu obce Valaská
6. Schválenie platu starostovi obce
7. Rôzne
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 prítomných poslancov a občanov s programom rokovania obecného
zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Pavla Sedliaka, Janku Čiefovú.
Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do
návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu: Ľubomíra Štubňu, za členov:
PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, Annu Dobríkovú a Ing. Petra Minárika ako zástupca OcÚ
s hlasom poradným
Uznesenie č.76/2012 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: Pavla Sedliaka, Janku Čiefovú
Volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: Ľubomír Štubňa
b) členovia: PhDr. Zuzana Kúdelková, Anna Dobríková a Ing. Peter Minárik ako
zástupca OcÚ s hlasom poradným
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0

3. Kontrola uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Uznesenie č. 77/2012 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 10, zdržal sa 0, proti 0
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Valaská za rok 2011
Uznesenie č. 78/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu audítora k vykonanej účtovnej závierke obce Valaská za rok 2011
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0
5. Schválenie záverečného účtu obce Valaská
Uznesenie č. 79/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s ch v a ľ u j e
záverečný účet obce Valaská a celoročné hospodárenia obce Valaská bez výhrad
2. b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská k záverečnému účtu obce Valaská za rok
2011
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 1, proti 0
6. Schválenie platu starostovi obce Valaská
Uznesenie č. 80/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
plat starostovi obce Valaská Ing. Jurajovi Uhrinovi s účinnosťou od 01. 06. 2012
podľa § 3 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2011 vo výške
786,-€ x koeficient 2,17 = 1 706,-€
podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.
zvýšený o 22 % 375,32€
Plat starostu obce Valaská vo výške 2 081,-€
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0
7. Rôzne
7.1. Žiadosť o prenájom verejného priestranstva, Zdeno Križian, Hlboká 21, Brezno
Uznesenie č. 81/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
nesúhlasí
s prenájom plochy verejného priestranstva na ulici TDH za účelom prevádzky novinového
stánku z dôvodu, že na území obce Valaská sú prevádzky, ktoré tieto služby poskytujú.
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0

7.2. Žiadosť o vydanie súhlasu – Viera Balážová, L.Exnára 1300/3. 969 01 Banská
Štiavnica
Uznesenie č. 82/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s uzavretím zmluvy o podnájme medzi nájomníčkou nebytových priestorov Vierou
Balážovou, bytom L. Exnára 1300/3, Banská Štiavnica a Petrom Konczom, bytom Hronec,
29. augusta 102, ktorý bude naďalej viesť prevádzku za účelom predaja zmiešaného tovaru :
hračky, textil, drogéria, bižutéria, domáce potreby.
Podmienky zmluvy o podnájme budú konzultované s Obecným úradom Valaská
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 1, proti 0
7.3 Odpredaj bytov, ktoré neboli odkúpené do osobného vlastníctva
Uznesenie č. 83/2012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. V y h l a s u j e
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Valaská a to byty v kat. úz. Valaská
Hronská 429/22 – byt č. 18
Námestie 1. Mája 460/8 :
-

byt č. 006, byt č. 008, byt č. 009, byt č. 011, byt č. 014, byt č. 017, byt č. 020

za prebytočný majetok obce
2. schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0
7.4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Školská 447/4, Valaská
Uznesenie č. 84/22012 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s ú h l a s í
s prenájmom nebytových priestorov na Školskej ulici 447/4 Valaská pre žiadateľku Máriu
Andrišekovú, TDH 454 Valaská – za účelom prevádzkovania obchodu s krmivom pre zvieratá
a kancelárie na vedenie účtovníctva
2. d o p o r u č u j e
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Andrišekovou,
bytom TDH 454 Valaská o prenájme nebytových priestorov na Školskej ulici 447/4
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0

8. Diskusia
Berčík – združenie Ekológ
- požiadal starostu obce a obecné zastupiteľstvo o pôžičku od obce na financovanie
projektu na separovanie odpadu – bude predmetom rokovania na najbližšom
pracovnom stretnutí poslancov.
Starosta obce
- informoval o výhodnejšej cenovej ponuke firmy CSB – SBS - bude predmetom
rokovania na najbližšom pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva
- vybudovanie 60 hniezd pre kontajnery na zber separovaného odpadu
- nutná oprava cesty Pod Hrbom – z rezervného fondu – proti povodňové práce
poslanci :
Pastírová
- prehodnotiť počet kovových kontajnerov
- poďakovala za prácu členkám sociálnej komisie, vedúcej klubu dôchodcov pani
Kováčikovej za spracovanie operatívnej evidencie v klube dôchodcov na Piesku
Mgr. Karak
- uvažovať nad možnosťou ochrany kamerovým systémom niektorých objektov v obci
- drobné prevádzkárne - vykonať analýza pracovnej činnosti zamestnancov
Štubňa
- pripraviť na rokovanie finančnej komisie nájomné zmluvy na drobných
prevádzkárňach
Švantner
- informoval sa v akom štádiu je projekt prestavby Pošty
Sedliak
- kanalizácia na Piesku
- potrhané drôty káblovej televízie – Pod Dielom
- poruchovosť miestneho rozhlasu
- popadané stromy Pod Dielom - Lesná správa Predajná bude vykonávať orez stromov
Pod Dielom – skontaktovať sa
Ing. Havaš – konateľ Valbyt, s.r.o.
- bude potrebná rekonštrukcia priestorov pridelených pani Andrišekovej
- informoval sa na odvoz kontajnerov so separovaným odpadom – Ekológ
- informoval sa na fy. LP Plast – ponuky, fakturácia
Za občanov:
Ing. Styková
- prepadnutá kanalizácia pred bytovým domom, rozbitá cesta pred bytovým domom
Mihál
- novelizovať územný plán obce – nutná výstavba aj na Piesku
Krnáč
- dobudovanie chodníka, slabé osvetlenie, poruchovosť miestneho rozhlasu
Babčanová
- neosvetlená Mierová ulica, bezpečnostná služba monitorovať aj Piesok

Marek Poliak
- prečítal diskusný príspevok, ktorý tvorí prílohu zápisnice – na jeho otázky odpovedal
starosta obce, hlavný kontrolór obce
9. Záver rokovania
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin sa poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva
a občanom za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Valaská, 20. 04. 2012

Ing. Peter Minárik
Prednosta OcÚ

Ing.Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Janka Čiefová
Overovateľka zápisnice

Pavel Sedliak
overovateľ zápisnice

