Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 25. 02. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská za rok 2014
5. Výsledok zo správy z následnej finančnej kontroly č. 01/2015
6. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
7. Zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva – pracovných komisií ako poradného
orgánu
8. Návrh na poverenie poslanca uzatváraním manželstiev
9. Informácia o poverení poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce
10. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu v rade školy Základnej školy Jaroslava
Simana, Októbrová 16, Valaská
11. Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
12. Rôzne
12.1.Schválenie veliteľa DHZ Valaská
12.2.Schválenie preventivára DHZ Valaská
12.3. Zrušenie uznesenia č. 398/2014 OcZ
12.4. Zrušenie uznesenia č. 399/2014 OcZ
12.5. Zrušenie uznesenia č. 400/2014 OcZ
12.6. Zrušenie uznesenia č. 401/2014 OcZ
12.7. Zrušenie uznesenia č. 402/2014 OcZ
12.8. Zrušenie uznesenia č. 403/2014 OcZ
12.9. Zrušenie uznesenia č. 405/2014 OcZ
12.10. Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
12.11.Vypracovanie integrovaného rozvojového operačného programu
12.12. Vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská

1. Otvorenie rokovania
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin v súlade s §13, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadania sa
zúčastnili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta oboznámil poslancov a prítomných občanov s programom rokovania. Zo zasadnutia
ospravedlnil hlavného kontrolóra Ing. Martina Havaša. Z dôvodu jeho práce neschopnosti
stiahol z programu body číslo 3, 4 a 5, ktoré mal predkladať.

Rozprava:
poslanec Marek Poliak: dal pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhoval neschválenie programu
zasadania a preloženie zasadania najneskôr do 14 dní na základe nesplnenia uznesenia
401/2014 (priame vysielanie a zverejnenie zasadania na verejnom informačnom kanáli obce),
ktoré má slúžiť na transparentnejší priebeh rokovania. Starosta má splniť uznesenie a zvolať
nové zasadnutie zastupiteľstva.
Pani predsedníčka predniesla návrhy na uznesenia
Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslanca Mareka Poliaka, aby sa rokovanie OcZ preložilo
o 14 dní, kvôli nahrávaniu a vysielaniu.
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 5
proti: 5
zdržal sa: 1
Uznesenie neprijaté
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 7
proti: 4
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ u r č u j e
a) za zapisovateľa zápisnice: Ing. Miriam Murínovú, referentku OcÚ
b) za overovateľov zápisnice: Ing. Ján Dundovič, Martin Krupa
II/ v o l í
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: PaedDr. Stanislava Benediková
b) členovia: Marek Poliak, Milena Dobrotová

Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie prijaté.
6. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Na pracovnom stretnutí sa poslanci so starostom dohodli na dvojmesačných intervaloch,
v ktorých budú prebiehať zasadania zastupiteľstva.
Rozprava:
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: podľa zákona o obecnom zriadení by malo byť
zastupiteľstvo konané 1x za 3 mesiace, ich počet sme navýšili o dva termíny stretnutí
zastupiteľstva. Avšak kedykoľvek sa môže zvolať zastupiteľstvo mimo plánu zasadnutí, ak to
bude potrebné, a ak s tým bude súhlasiť aj starosta.
občan Bánik: zákon prikazuje, že sa zastupiteľstvo schádza minimálne 1x za 3 mesiace,
zastupiteľstvo mimo plánu zasadnutí zvoláva starosta.
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 v predloženom rozsahu
a to v dňoch:
25.02.2015
22.04.2015
24.06.2015
23.09.2015
11.11.2015
16.12.2015

Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
7. Zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva – pracovných komisií ako poradného
orgánu
Pri stretnutí poslancov bolo navrhnutých 7 komisií, ktoré boli navrhnuté v znení: komisia pre
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie
sťažností, komisia pre financovanie a správu majetku obce, komisia pre kultúru a šport,

komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt, komisia pre
sociálne veci a školstvo, komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán, komisia
pre občianske záležitosti – ZPOZ spolu so svojimi členmi.
Rozprava:
poslanec Marek Poliak: dal pozmeňujúci návrh o samostatnom hlasovaní o názvoch komisií
a potom o členoch komisií zvlášť
poslankyňa Milena Dobrotová: dala pozmeňujúci návrh, aby vo všetkých komisiách
nevystupovali zamestnanci obecného úradu ako členovia komisií, ale len ako odborní
referenti, aby nehlasovali
občan Bánik: vyjadril sa, že ide o konflikt záujmov podľa zákona, menovaní pracovníci sú
v konflikte záujmov, nemôžu pripravovať materiály, navrhovať a pripomienkovať
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: dal pozmeňujúci návrh, na pracovnom stretnutí sa
dohodli, že v komisii pre kultúru a šport nahradia pána Martina Krupu pánom Pavlom
Sedliakom
občianka Blažena Pastírová: predniesla návrh ohľadom riešenia rómskej otázky, keď sa
v komisii nachádzala rómska občianka, bolo to výhodné. Tieto problémy treba riešiť. Máme
šikovné mladé Rómky, ktoré nevieme využiť a pracujú na rôznych projektoch, konkrétne
Libuša Oláhová alebo niekto iný
starosta – do komisii sa dá vždy niekto prizvať
občianka Pastírová: v komisii pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán netreba pani
Trnkovú, je tam pán Turňa
poslanec Krupa: pani Trnková má bohaté skúsenosti a prax s písaním zápisníc, nakoľko bola
zapisovateľkou v predošlej komisii
starosta: ako nečlen je v tejto komisii pán Turňa a pani Trnková
občan Bánik: aké budú poradné, iniciatívne a kontrolné činnosti v komisii pre občianske
záležitosti ako podklad pre zastupiteľstvo?
starosta: nie je to komisia ako tie predchádzajúce, len informuje o tom, kto môže sobášiť
poslanec Poliak: dáva pozmeňujúci návrh, aby nebolo hlasované o tejto komisii
a zastupiteľstvo len berie na vedomie členov ZPOZ
Starosta: nebude to komisia len združenie
Pani predsedníčka predniesla návrhy na uznesenia

Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslanca Mareka Poliaka, aby prebehlo hlasovanie o názvoch
komisií a potom o členoch komisií samostatne
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
zriaďuje
7 stálych pracovných komisií ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolne orgány
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a prešetrovanie sťažností
2. Komisia pre financovanie a správu majetku obce
3. Komisia pre kultúru a šport
4. Komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných
hodnôt
5. Komisia pre sociálne veci a školstvo
6. Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán
7. Komisia pre občianske záležitosti – ZPOZ

Hlasovanie:
prítomný: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslankyne Mileny Dobrotovej, aby vo všetkých pracovných
komisiách nevystupovali zamestnanci OcÚ ako členovia, ale len ako referenti OcÚ.

Hlasovanie:
prítomný: 11
za: 11
proti: 0

zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
volí
nasledovných predsedov a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností
PaedDr. Stanislava Benediková - predseda - SNS
členovia: Ľubomír Štubňa – SMER, Eva Pepichová – SIEŤ, PaedDr. Matúš Magera – NÁŠ
KRAJ, Marek Poliak - SaS
Hlasovanie:
prítomný: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
volí
nasledovných predsedov a členov komisie pre financovanie a správu majetku obce
Ing. Ján Dundovič – predseda
členovia: Milena Dobrotová,
Mgr. Róbert Hlaváčik, Marek Poliak, Ľubomír Štubňa,
Ing. Ján Holko, Ing. Peter Bánik ,
referenti OcÚ: Ing. Peter Minárik, Silvia Vlkoláčková, Ing. Zuzana Slivková - tajomníčka
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom zástupcu starostu PaedDr. Matúša Mageru na zmenu člena
v komisii pre kultúru a šport. Namiesto pána Martina Krupu navrhuje pána Pavla Sedliaka.
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11

proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
volí
nasledovných predsedov a členov komisie pre kultúru a šport
Marek Poliak – predseda
členovia: Mgr. Mária Pacerová, Pavol Sedliak, Pavol Vilhan, Jozef Vrbovský, Jaroslav
Kocúr, Alena Kureková, Mgr. Róbert Hlaváčik
referent OcÚ: Danka Králiková – tajomníčka
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
volí
nasledovných predsedov a členov komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo
a ochranu prírodných hodnôt
PaedDr. Matúš Magera – predseda
členovia: Miroslav Zelenčík, Jozef Pacera, Mgr. Lucia Nátherová, Ing. Zuzana Slezáková,
Ing. Dáša Matejková, Ing. Stanislav Blahút,
referenti OcÚ: Ing. Miriama Murínová, Elena Trnková - tajomníčka
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
volí
nasledovných predsedov a členov komisie pre sociálne veci a školstvo
PaedDr. Stanislava Benediková - predseda,
členovia: Eva Pepichová, Zdenka Vojteková, Mgr. Iveta Babčanová, PaedDr. Matúš Magera,
Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Katarína Paprčková

referent OcÚ: Bc. Silvia Krupová- tajomníčka
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
volí
nasledovných predsedov a členov komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán
Martin Krupa - predseda,
členovia: Ing. Ján Dundovič,
Jozef Hucík, Jaroslav Poliak, Milena Dobrotová,
Blažena Pastírová, Peter Sorkovský,
referent OcÚ: Elena Trnková, Marek Turňa – tajomník
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ s ú h l a s í
s procedurálnym návrhom poslanca Mareka Poliaka
II/ b e r i e n a v e d o m i e
komisiu pre občianske záležitosti – ZPOZ, len ako zbor, nakoľko nemá konkrétne poradné,
iniciatívne a kontrolné činnosti.
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 10
proti: 0
zdržal sa: 1
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
berie na vedomie
Zbor pre občianske záležitosti – ZPOZ

Mgr. Mária Pacerová, PaedDr. Stanislava Benediková
Ing. Juraj Uhrin, Elena Sukičová, Alexandra Murínová, Bc. Martina Škantárová
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
8. Návrh na poverenie poslanca uzatváraním manželstiev
Rozprava:
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
poveruje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov poslancov
PaedDr. Stanislavu Benedikovú a Mgr. Máriu Pacerovú uzatváraním manželstiev pred
Matričným úradom vo Valaskej.
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

9. Informácia o poverení poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce
Do 60 dní od konania volieb si starosta zvolil zástupcu. Poslanec PaedDr. Matúš Magera
prevzal poverenie dňa 10. 02. 2015.
Rozprava:
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostu obce o poverení poslanca PaedDr. Matúša Mageru zastupovaním starostu
obce
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov v rade školy „ Základnej školy
Jaroslava Simana Valaská“
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ odvoláva
zástupcov obce v rade školy: Ing. Petra Bánika, Mgr. Ivana Karaka, Pavla Švantnera
II/ vymenúva
zástupcov obce v rade školy Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská :
PaedDr. Stanislavu Benedikovú, PaedDr. Matúša Mageru, Mgr. Máriu Pacerovú,
Rozprava:
občan Bánik: poďakoval prítomnému pánovi Karakovi za jeho dlhoročnú prácu v rade školy
občan Karak: poďakoval prítomnému pánovi Bánikovi tiež za jeho dlhoročnú prácu v rade
školy, jeho vedenie a vyslovil spokojnosť s jeho prácou
starosta: poďakoval obidvom za dlhoročné pôsobenie v rade školy a zaželal im veľa úspechov
v ďalšom živote
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
11. Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Starosta všetkým poslal list, ktorý mu prišiel z Prima banky Slovensko, v ktorom sa uvádza,
že obec môže odpredať 85 akcií, ktoré u nich má. 1 akcia má hodnotu 399 eur. Banka chce

odkúpiť 1 akciu za 600 eur, čiže všetky akcie za 51 000 eur. Analytici banky odporúčajú
odpredaj. Avšak, aby transakcia mohla prebehnúť musí ju schváliť obecné zastupiteľstvo. Je
to teda na zhodnotení a uvážení poslancov. Je ťažké zhodnotiť, či je to výhodné alebo
nevýhodné.
Rozprava:
poslanec Ing. Ján Dundovič: navrhol ako predseda finančnej komisie, chce to prerokovať na
finančnej komisii, či je to pre obec výhodné
starosta: za 4 roky sme nemali žiadne dividendy z akcií a doteraz nebola žiadna dobrá ponuka
na odpredaj akcií
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: dal návrh na15 minútovú prestávku, počas ktorej sa
o tom poslanci poradia
poslanec Marek Poliak: do Prima banky vstúpila Penta, ktorá skupuje všetko a navyšuje
imanie banky, čím sa akcie zhodnocujú. Podal návrh na 10 minútovú prestávku.
starosta: Návrh na 10 minútovú prestávku
poslanec Ing. Ján Dundovič: podal pozmeňujúci návrh na vylúčenie bodu z programu a na
prizvanie nezávislého finančného analytika na finančnú komisiu do 6.3.2015
poslanec Marek Poliak: nezávislý analytik môže byť z rôzneho združenia, len nie z Prima
banky Slovensko
Pani predsedníčka predniesla návrhy na uznesenia.
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s 10 minútovou prestávkou
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa:0
Uznesenie prijaté.
10 minútová prestávka.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

I/ s ú h l a s í
s procedurálnym návrhom poslanca Ing. Jána Dundoviča, aby bol z rokovania stiahnutý bod
11
II/ ž i a d a
Obecný úrad o prizvanie nezávislého finančného odborníka do 6.3.2015 na konzultáciu do
finančnej komisie
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
12. Rôzne
12. 1 Schválenie veliteľa DHZ Valaská
Starosta obce predniesol návrh DHZ na schválenie veliteľa DHZ.
Rozprava:
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ch v a ľ u j e
na návrh DHZ Valaská pána Michala Lengyela, narodeného dňa 09. 10. 1989, trvale bytom
Cesta Osloboditeľov 110/62, Valaská za veliteľa DHZ Valaská
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 11
Uznesenie prijaté.

12.2 Schválenie preventivára DHZ Valaská
Návrh DHZ na preventivára DHZ vo Valaskej.
Rozprava:

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
na návrh DHZ Valaská za preventivára v obci Valaská Ing. Dominiku Schallerovú, narodenú
dňa 06. 09. 1989, trvale bytom Valaská, Tatranská 6/12
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
12.3 Zrušenie uznesenia č. 398/2014 OcZ
Minulé zastupiteľstvo uložilo OcÚ vypracovať v súlade s platnou legislatívou štatút obce
a rokovací poriadok a predložiť ho do obecného zastupiteľstva. Obidva dokumenty máme
vypracované. Na pracovnom zastupiteľstve sme sa dohodli, že ak by boli nejaké námietky
a pozmeňujúce návrhy navrhneme nové uznesenie.
Rozprava:
občianka Petrásková: v rokovacom poriadku je komisií len 5, teraz ste schválili 6, program
zastupiteľstva má byť vyvesený na informačnej tabuli, tak si to zrušte, keď to nedodržiavate.
Mobilné telefóny, prednosta bol zapisovateľom, nezapisoval a odišiel telefonovať
prednosta: zapisoval som a overovatelia nemali námietky, nikoho som nerušil, mal som tiché
zvonenie a čakal som dôležitý hovor
poslanec Marek Poliak: kvôli tomuto je dobré, aby zastupiteľstvo bolo nahrávané, všetci
občania, poslanci budú môcť v dohľadnom čase pripomienkovať tieto dokumenty
občan Bánik: prečo nebolo splnené toto uznesenie, keď bolo prijaté poslancami, podpísané
a bolo platné. Podľa zákona OcÚ vykonáva nariadenia uznesenia obecného zastupiteľstva.
OcÚ porušil zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Doporučujem, uznesenie na
upozornenie prednostu a starostu na neplnenie svojich povinností, a aby toto doporučenie
poslanci prijali a zároveň doporučujem poslancom stiahnuť tento bod z rokovania

starosta: uznesenie malo byť prerokované na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva
teda 12.12.2014, nebolo, nie je dôvod sa ním teraz zaoberať a teda nebolo ani splnené už
v minulom roku
poslanec Marek Poliak: máme niekoľko nesplnených uznesení, je na to poukazované
kontrolórom obce v jeho správe, na margo poznámky pána Bánika mám pripravené návrhy
podobných uznesení v ďalšom programe
starosta: program dnešného zastupiteľstva bol schválený na začiatku
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: všetci majú dodržiavať pravidlá rokovacieho
poriadku ohľadom mobilných telefónov, aj občania
prednosta: na pracovnom stretnutí sme hovorili o tom, že tieto dokumenty sú zverejnené na
internete
poslanec Marek Poliak: dáva pozmeňujúci návrh, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania
obecného zastupiteľstva
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslanca Mareka Poliaka, aby bol z programu rokovania
zastupiteľstva stiahnutý bod č. 12.3 v plnom rozsahu
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

12.4 Zrušenie uznesenia č. 399/2014 OcZ
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v súlade s platnou legislatívou. K tomuto
bodu sa vyjadril hlavný kontrolór, ktorý sa však ospravedlnil, že sa dnes nemohol zúčastniť
rokovania. Na pracovnom stretnutí bola vznesená požiadavka o vypracovanie tohto programu.
Obec Valaská tento program má z roku 2009 a stále je platný.

Rozprava:
poslanec Ing. Ján Dundovič: podal procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania
starosta: prečo, keď sme mali pracovné zastupiteľstvo, nikto nemal nijaký pozmeňujúci
návrh na toto uznesenie
Marek Poliak: sa pýta, či prebral vedenie rokovania zástupca starostu, a aby bol v zápisnici
uvedený čas ak sa tak stalo
starosta: zástupca starostu neprebral vedenie rokovania zastupiteľstva
Tento bod predniesol zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera
rokovanie zastupiteľstva starosta.

a potom znovu viedol

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslanca Ing. Jána Dundoviča, aby bol z programu rokovania
zastupiteľstva stiahnutý bod č. 12.4 v plnom rozsahu
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

12.5 Zrušenie uznesenia č. 400/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ vypracovať plán investičných akcií na rok 2015
s finančnými nákladmi, pripravenosťou, časovým harmonogramom a predložiť ho poslancom
na najbližšom rokovaní. Uznesenie je nesplniteľné. Plán investičných akcií nebol
vypracovaný samostatne, ale bol zahrnutý do rozpočtu.

Rozprava:
poslankyňa PaedDr. Stanislava Benediková: nebol nám predložený, nemáme sa k čomu
vyjadrovať
poslanec Ing. Ján Dundovič: podal
z rokovania

procedurálny návrh,

aby tento bod bol stiahnutý

poslanec Marek Poliak: predkladá návrh na schválenie, obecné zastupiteľstvo žiada OcÚ,
aby tieto uznesenia (398/2014, 399/2014 a 400/2014) pripravil v písomnej forme
do 31.3. 2015 na prerokovanie poslancami obecného zastupiteľstva.
Pani predsedníčka predniesla návrhy na uznesenia.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslanca Ing. Jána Dundoviča, aby bol z programu rokovania
zastupiteľstva stiahnutý bod č. 12.5 v plnom rozsahu
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ s u h l a s í
s procedurálnym návrhom poslanca Mareka Poliaka
II/ ž i a d a
Obecný úrad vo Valaskej písomne pripraviť podklady uznesení 398/2014, 399/2014,400/2014
na prerokovanie poslancom OcZ v termíne do 31.3.2015.
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

12.6 Zrušenie uznesenia č. 401/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ zabezpečiť priame vysielanie z každého zasadnutia
obecného zastupiteľstva a jeho archív zverejniť na webovom sídle a informačnom kanáli
obce.
Rozprava:
poslankyňa PaedDr. Stanislava Benediková: prečo nebolo splnené a prečo nebolo
zabezpečené priame vysielanie

starosta: nie je dôvod nerobiť dokument z tohto, ale bola to myšlienka pána bývalého
zástupcu starostu Bánika, nebolo to zatiaľ zahrnuté v rozpočte, zmena rozpočtu bude
prerokovávaná na ďalšom zastupiteľstve
poslanec Ľubomír Štubňa: ide zhruba o 600 eur ročne, tieto peniaze by sa mali nájsť
občan Karak: sú to nepríjemné pocity, ak má byť niekto kontrolovaný, ak sa chceme hrať na
demokraciu vážne, mali by sme dať ľuďom dosť informácií, čo sa tu deje, a čo sa deje v obci.
Musím povedať, že sa od roku 2002 udialo veľa vecí a poslanci si s nimi nevedeli dať rady.
Všetci by sa správali ináč, keby to občania Valaskej mohli sledovať. Brániť sa tomuto
uzneseniu považujem za veľmi nešťastný krok. Nech to občania sledujú a nech si vyberajú.
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom poslanca Ľubomíra Štubňu,
zastupiteľstva stiahnutý bod č. 12.6 v plnom rozsahu

aby bol z programu rokovania

Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
12.7 Zrušenie uznesenia č. 402/2014 OcZ
OcZ ukladá hlavnému kontrolórovi, vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok
všetkých evidovaných zmlúv na obecnom úrade za roky 2011 – 2014. V kontrole sa mal
zamerať na právoplatnosť zmlúv po formálnej stránke, právoplatnosť výberového konania
k uvedeným zmluvám, právoplatnosť cenovej ponuky a finančné krytie rozpočtom. Výsledky
kontroly predložiť poslancom OcZ.
Rozprava:
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: žiada z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra
obce stiahnuť tento bod z programu rokovania obce
starosta: hlavný kontrolór tento bod vysvetlil na pracovnom stretnutí pred 2 týždňami
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom zástupcu starostu PaedDr. Matúša Mageru, aby bol z programu
rokovania zastupiteľstva stiahnutý bod č. 12.7 v plnom rozsahu
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

12.8 Zrušenie uznesenia č. 403/2014 OcZ
OcZ ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia zákonných podmienok
a interných predpisov všetkých zaplatených faktúr s cenou 1000 eur a vyššie vrátane DPH
za roky 2011-2014 a v kontrole sa zamerať na: nadväznosť faktúr na vystavené objednávky,
zmluvy, právoplatnosť po formálnej stránke a finančné krytie rozpočtom obce. Výsledky
kontroly predložiť poslancom zastupiteľstva na najbližšie rokovanie.
Rozprava:
starosta: keďže tu hlavný kontrolór nie je navrhuje, aby sa tento bod tiež stiahol z programu
rokovania
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s procedurálnym návrhom starostu Ing. Juraja Uhrina, aby bol z programu rokovania
zastupiteľstva stiahnutý bod č. 12.8 v plnom rozsahu

Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

12.9 Zrušenie uznesenia č. 405/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi obce Valaská zistiť opodstatnenosť
a účelnosť všetkých dohôd o vykonaní práce za rok 2014 v termíne do 30.6.2015
Rozprava:
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: keďže sme sa s poslancami rozprávali, tento bod nie
je vhodný, ide o subjektívny názor hlavného kontrolóra
poslanec Marek Poliak: týka sa to konkrétne dohôd opatrovateliek, je neopodstatnené tú
kontrolu vykonať
starosta: nebolo to definované len na dohody opatrovateliek
občan Karak: všetko sa dá kontrolovať a odmerať, vykonanou prácou
poslanec Marek Poliak: neboli špecifikované v uznesení
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
ruší
uznesenie č. 405/2014 OcZ v plnom rozsahu
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
12.10 Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
O týchto uzneseniach sa bude hlasovať an blok. Ide o odpredaj pozemkov majiteľov garáži
v súčasnosti patriacich obci.
Rozprava:
Do rozpravy sa nikto neprihlásil
Pani predsedníčka predniesla návrhy na uznesenia.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ 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 1574 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 Silvia Paulovičová, rodená Konkolovská, narodená 19. 03. 1976, r.č.
765319/7508, bytom Námestie 1. Mája 461/9, 976 46 Valaská
II/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní:11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ 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 1637 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 Barbora Hauerová, rodená Hauerová, narodená 23. 01. 1992, r.č. 925123/7743,
bytom Severná 18, 974 01 Banská Bystrica
II/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ 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 1645 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 Dušan Čech, rodený Čech, narodený 12.05.1963, r.č. 630512/7213, bytom ŠLN
11, 977 01 Brezno
II/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ 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 1592 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 Zuzana Putnoková, rodená Zátrochová, narodená dňa 19. 12. 1967,
r.č. 676219/6298, bytom Hronská 432/12, 976 46 Valaská
II/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ 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 1660 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 Alexander Pavlík, rodený Pavlík, narodený 10. 11. 1937, r.č. 371110/781
a manželka Marianna Pavlíková, rodená Šturmová, narodená 08. 09. 1943, r.č. 435908/180
obaja bytom TDH 454/49, 976 46 Valaská
II/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ 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 1654 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 Ladislav Kupec, rodený Kupec, narodený 03.08.1953, r.č. 530803/063
a manželka Anna Kupcová, rodená Šuleková, narodená 24.09.1952, r.č. 525924/158, obaja
bytom Námestie 1. Mája 461/9, 976 46 Valaská
II/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ ruší uznesenie č. 342/2014 OcZ v plnom rozsahu
II/ 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 1713 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 Roman Tonhauser, rodený Tonhauser, narodený 10.10.1962, r.č. 621010/6694
a manželka Nadežda Tonhauserová, rodená Lackovičová, narodená 01.07. 1964, r.č.
645701/6104 obaja bytom Robotnícka 23, 976 43 Piesok
III/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ ruší uznesenie č. 391/2014 OcZ v plnom rozsahu
II/ 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 1642 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 Ondrej Skaloš, rodený Skaloš, narodený 04.09.1993, r.č. 930904/7726 bytom
Štiavnička 571/67, 976 81 Podbrezová
III/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ ruší uznesenie č. 341/2014 OcZ v plnom rozsahu
II/ 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 1708 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 Peter Tonhauser, rodený Tonhauser, narodený 09.11.1960 r.č.
601109/6047a Iveta Tonhauserová, rodená Chmeliarová , narodená 21. 05. 1964, r.č.
645521/6493 obaja bytom Horná Lehota č. 264, 97681 Podbrezová
III/ u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia

Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) ruší uznesenie č. 336/2014 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 1568 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 Vladimír Králik, rodený Králik, narodený 21. 02. 1972, r.č. 720221/7495, bytom
Tehelná 465/3, 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:
prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

12.11 Vypracovanie integrovaného rozvojového operačného programu
Pri vypracovaní sa bude vychádzať z materiálov, ktoré obdržal starosta na minulotýždňovom
zasadaní Združenia miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria. V elektronickej podobe
boli zaslané poslancom zastupiteľstva na preštudovanie. V materiáloch sa nachádzal aj

vypracovaný program s približne 700 stranami. V tomto roku je dôležité, aby obec tento
program dala vypracovať rovnako ako aj bod dokument nachádzajúci sa v bode
12.12, vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Spracovanie
dokumentov bude zabezpečené dodávateľsky na základe výberového konania.

Rozprava:
starosta: prečítal článok, ktorý je v prílohe zápisnice
poslankyňa PaedDr. Stanislava Benediková: treba to predložiť komisiám
- eurofondy, na potreby Valaskej neboli žiadne výzvy, výzva na dotáciu na rozšírenie kapacity
materskej škôlky
- školenia zamestnancov obcí na predkladanie projektov do eurofondov
starosta: nie všetky školiace firmy sú korektné, treba sa pozrieť na to, čo ponúka ZMOS
poslanec Ing. Ján Dundovič – či sú dokumenty spracované alebo nie
starosta: nie sú spracované, budú vypracované na základe výberového konania
zástupca starostu PaedDr. Matúš Magera: dal pozmeňujúci návrh na schválenie tohto bodu
a bodu 12.12
starosta: obec na to nemá oprávnenú osobu, vyberie sa na základe výberového konania, len
tento bod musí byť schválený zastupiteľstvom, aby obec mohla dať spracovať ponuku
občan Bánik: na obecnom úrade je na to pracovník pán Turňa, ktorý by mal poskytnúť
podkladové materiály. V organizačnej štruktúre má na starosti rozvojové programy.
starosta: nemá na to oprávnenie
Pani predsedníčka predniesla návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ s u h l a s í
s procedurálnym návrhom zástupcu starostu PaedDr. Matúša Mageru
II/ s c h v a ľ u j e
návrh na spracovanie Integrovaného rozvojového operačného programu obce Valaská
na roky 2014 – 2020.

Hlasovanie:
prítomní: 11
za: 8

proti: 1
zdržal sa: 2
Uznesenie prijaté.

12.12 Vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
I/ s ú h l a s í
s procedurálnym návrhom zástupcu starostu PaedDr. Matúša Mageru
II/ s c h v a ľ u j e
návrh na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roky 2014 – 2020.

obce

Valaská

Hlasovanie:
prítomní:11
za: 8
proti: 1
zdržal sa: 2
Uznesenie prijaté.
19.00: Poslanec Martin Krupa opustil zasadaciu miestnosť
Interpelácie
poslanec Marek Poliak predkladá návrh zastupiteľstvu na uznesenie,
starostovi dodržiavať svoje povinnosti.
Zastupiteľstvo nemôže ukladať starostovi môže len odporúčať.

aby odporučilo

Uznesenie 47 /2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
odporúča
starostovi obce Valaská dodržiavať svoje povinnosti pri plnení prijatých uznesení
Hlasovanie:
prítomní: 10
za: 10
proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

Žiadosť o odstránenie organizačných nedostatkov

poslanec Marek Poliak predkladá návrh na ďalšie uznesenie, aby obecný úrad odstránil
nedostatky vzniknuté pri plnení schválených uznesení.

Uznesenie 48/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
žiada
obecný úrad odstrániť organizačné nedostatky vzniknuté pri plnení schválených uznesení
obecným zastupiteľstvom
Hlasovanie:
prítomní: 10
za: 10
proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

Rozpočtové opatrenie č. 1
poslanec Marek Poliak predkladá návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. Toto
opatrenie je v prílohe zápisnice. Požiadal starostu, aby dal o predloženom návrhu hlasovať
z dôvodu neschválenia plánu investičných akcií a rozpočtu na rok 2015.
Uznesenie 49/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu v položkách obsiahnutých v rozpočtovom opatrení č. 1
Hlasovanie:
prítomní: 10
za: 6
proti:0
zdržal sa: 4
Uznesenie prijaté.

Zásady odmeňovania poslancov a komisií
poslankyňa PaedDr. Stanislava Benediková: žiada vypracovať a
odmeňovania poslancov a členov komisií

zverejniť zásady

Uznesenie 50/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
žiada
obecný úrad písomne vypracovať Zásady odmeňovania poslancov a členov komisii
do 31.3.2015 a predložiť ho na schválenie

Hlasovanie:
prítomní: 10
za: 10
proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté.

Diskusia:
občania:
Ing. Holko – pýtal sa na technické zabezpečenie súvisiace s ozvučením sály (mikrofón)
Petrásková -

žiadala zverejnenie podrobného rozpočtu obce, rozpočtové opatrenia 2014
- vypracovanie komunitného plánu
- investičného plánu rozvoja
- plánu protipovodňovej aktivity, ktorý je neaktuálny
- zverejnenie a predloženie zmlúv týkajúcich sa odvozu a separácie odpadu,
a so všetkými klubmi, organizáciami a spolkami, ktorým sú pridelené
finančné prostriedky z rozpočtu obce
- kedy bude predložená správa o hospodárení spoločnosti Valbyt, správa
o hospodárení Prevádzkarne
- informovala sa na mandátnu zmluvu medzi Valbytom a obcou

poslanec Marek Poliak odpovedal pani Petráskovej, aby svoje pripomienky a otázky
adresovala písomne na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa s nimi bude zaoberať na najbližších
stretnutiach.
občan Bánik – upozornil na kontrolu plnenia uznesení, ktorou je poverený hlavný kontrolór
poslanec Marek Poliak – nie sú zverejnené zmluvy o prenájme nebytových priestorov –
Slovenská pošta, pani Dobrotová
- Slovenská pošta nepodpísala dodatok o zvýšení nájmu za priestory, stále platí po starom
konateľ Valbytu Poliak – podľa zákona pri neplatení nájmu v stanovenej výške, môže dôjsť
k výpovedi z nájmu, avšak nie je v záujme obce prísť o poštu
poslanec Marek Poliak - nie je správne, aby len Pošta platila starú výšku nájomného,
a ostatní mali nájomné zvýšené
poslanec Jozef Hucík – Valaská má aspoň poštu, zatiaľ čo Piesočania majú len zbernú poštu,
po zásielky si musia chodiť do Podbrezovej (pošta príde najprv do Valaskej a potom ju
prepošlú do Podbrezovej).

- Piesočania nemajú priame autobusové spojenie medzi Pieskom a Valaskou, znevýhodnení
sú starí ľudia a ľudia bez áut
- požiadal o vykonanie obhliadky prepadajúceho sa chodníka na Piesku
občianka Molčanová – sťažnosť, k jej senníku tečie už 3 roky odpad od rómskej rodiny
starosta: prisľúbil že pristúpi k ďalším rokovaniam so Slovenskou poštou.

Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil o 19:50 hod..

Vo Valaskej, 4.3.2015

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce

Ing. Ján Dundovič
overovateľ zápisnice

Martin Krupa
overovateľ zápisnice

