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 deň 25. 05. 2011 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 Mgr. Ivana Karaka na uvoľnený mandát vo volebnom obvode
č. 1 (predkladá starosta obce)
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva (predkladá: hlavný
kontrolór obce)
5. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia za obdobie I.-XII.2010 (predkladá:
starosta obce )
6. Schválenie záverečného účtu obce Valaská (predkladá: starosta obce)
7. Predloţenie správy nezávislého audítora z poradenskej činnosti overovania
účtovníctva, ročnej účtovnej závierky, Záverečného účtu obce Valaská za rok 2010
(predkladá: starosta obce)
8. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-III.2011 (predkladá:
starosta obce)
9. Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu rozpočtu obce (predkladá: starosta obce)
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 (predkladá: hlavný kontrolór)
11. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ (predkladá prednosta OcÚ) :
11.1. Pavol Štulajter – ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
11.2. Michal Kortán – ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
11.3. Ladislav Švajko – ţiadosť o výstavbu koliby
11.4. Ţiadosť o odkúpenie nebytového priestoru Školská ul. 447 ( Emil Babic, Fr. Blahút)
11.5. Majerová Anastázia – ţiadosť o zmenu druhu pozemku
11.6. Prima Cop – ţiadosť o povolenie prevádzky papierníctva, Školská 447
11.7. Stainless Master, s. r. o. – ţiadosť o povolenie prevádzky, Strojárenská 18 Piesok
11.8. Erika Oláhová, Námestie l. mája 460/8 – ţiadosť o zmenu vlastníctva bytu
11.9. Odpredaj bytov vo vlastníctve obce
11.10.Odpredaj bytu na Námestí 1. mája 460/8, Valaská
12. Diskusia
13. Záver rokovania
Ing. Juraj U h r i n
starosta obce Valaská
Valaská, 16. 05. 2011

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva, dňa 25. 05. 2011
Prítomní :
podľa prezenčnej listiny
Program rokovania :
Otvorenie rokovania ( predkldá: starosta obce)
Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ( predkladá: starosta
obce)
3. Nastúpenie náhradníka Mgr. Ivana Karaka na uvoľnený mandát vo volebnom obvode č. 1 (predkladá
starosta obce)
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva (predkladá: hlavný kontrolór obce)
5. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia za obdobie I.-XII.2010 (predkladá: starosta obce )
6. Schválenie záverečného účtu obce Valaská (predkladá: starosta obce)
7. Predloţenie správy nezávislého audítora z poradenskej činnosti overovania účtovníctva, ročnej
účtovnej závierky, Záverečného účtu obce Valaská za rok 2010 (predkladá: starosta obce)
8. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-III.2011 (predkladá: starosta obce)
9. Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu rozpočtu obce (predkladá: starosta obce)
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 (predkladá: hlavný kontrolór)
11. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ (predkladá prednosta OcÚ) :
11.1. Pavol Štulajter – ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
11.2. Michal Kortán – ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
11.3. Ladislav Švajko – ţiadosť o výstavbu koliby
11.4. Ţiadosť o odkúpenie nebytového priestoru Školská ul. 447 ( Emil Babic, František Blahút)
11.5. Majerová Anastázia – ţiadosť o zmenu druhu pozemku
11.6. Prima Cop – ţiadosť o povolenie prevádzky papiernictva, Školská 447
11.7. Stainless Master, s. r. o. – ţiadosť o povolenie prevádzky, Strojárenská 18 Piesok
11.8. Erika Oláhová, Námestie l. mája 460/8 – ţiadosť o zmenu nájomcu bytu
11.9. Odpredaj bytov vo vlastníctve obce
11.10.Odpredaj bytu na Námestí 1. mája 460/8, Valaská
12.
Diskusia
13.
Záver rokovania
1.
2.

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 s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Za
overovateľov zápisnice navrhol poslancov Annu Dobríkovú a Martina Krupu. Vypracovaním zápisnice poveril
Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu
Ing. Petra Bánika, za členov Ľubomíra Štubňu, Aurela Starke a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom
poradným.
Uznesenie č. 14/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
aby rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloţeného starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom
určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcZ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice : Annu Dobríkovú, Martina Krupu
volí:
návrhovú komisiu v zloţení :
a) predseda: Ing. Peter Bánik
b) členovia: Ľubomír Štubňa, Aurel Starke a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom poradným
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 0, proti 0

3. Nastúpenie náhradníka Mgr. Ivana Karaka na uvoľnený mandát vo volebnom obvode č. 1
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o doručení oznámenia, v ktorom sa poslanec Marek
Poliak dňom 17. 05. 2011 vzdáva mandátu vo volebnom okrsku č. 1. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Ing. Peter Minárik podal informáciu o výsledku volieb do samosprávy obcí, konaných dňa 27.11. 2011,
v ktorých Mgr. Karak ako náhradník získal najväčší počet hlasov. Starosta obce Ing. Juraj Uhrin vyzval pána
Mgr. Ivana Karaka na akt zloţenia sľubu náhradníka za poslanca pre volebný obvod č. 1.
Uznesenie č. 15/2011 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 Mareka Poliaka vo volebnom obvode č. 1
dňom 17. 05. 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 Mgr. Ivan Karak, bytom
Valaská, Štúrova 481/5 získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 1, 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 Mgr. Ivana Karaka, narodeného dňa 01. 03. 1948, bytom
Valaská, Štúrova 481/5 za poslanca Obecného zastupiteľstva vo Valaskej vo volebnom obvode č. 1
3. k o n š t a t u j e, že
a) náhradník vo volebnom obvode č. 1 Mgr. Ivan Karak, narodený 01. 03. 1948, bytom Valaská Štúrova
481/5 zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
b) náhradník vo volebnom obvode č. 1 Mgr. Ivan Karak, narodený 01. 03. 1948, Valaská Štúrova 481/5
prevzal z rúk starostu obce Valaská osvedčenie obecného zastupiteľstva o tom, ţe sa stal dňa
25. 05. 2011 poslancom Obecného zastupiteľstvo vo Valaskej vo volebnom období 2010 – 2014
4. s c h v a ľ u j e
za člena komisie kultúry, školstva, mládeţe a športu Mgr. Ivana Karaka
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 1, proti 0
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Valaskej prečítal
Peter Turňa – hlavný kontrolór obce Valaská
Uznesenie č. 16/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloţenú hlavným
kontrolórom obce Valaská.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
5. Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia za obdobie I.-XII. 2010
Informáciu o hospodárení obce Valaská za obdobie I.-XII. 2010 podal starosta obce Valaská
Uznesenie č. 17/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
predloţený rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-XII. 2010
rozpočet
príjmy spolu
2 420 692,výdavky spolu
2 420 692,Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 1, proti 0

skutočnosť
2 380229,91
2 291 405,71

%
98,33
94,66

6. Schválenie záverečného účtu obce Valaská
Informáciu o celoročnom hospodárení obce v roku 2010 podal starosta obce Valaská.
Uznesenie č. 18/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) 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 2010
b) s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Valaská za rok 2010 a celoročné hospodárenia obce Valaská bez výhrad.
c)schvaľuje

zúčtovanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2010 v sume + 91 508 (čistý prebytok 88 823,- €)
10% do rezervného fondu = 8 883,- €. Do rozpočtu na rok 2011 v zmysle rozpočtových pravidiel presunúť
79 940,-€ do príjmových a výdavkových operácií.
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 1, proti 0
7. Predloženie správy nezávislého auditora z poradenskej činnosti overenia účtovníctva, ročnej účtovnej
závierky Záverečného účtu obce Valaská za rok 2010
Uznesenie č. 19/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Valaská a hospodárenia obce za rok 2010
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
8. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-III. 2011
Uznesenie č. 20/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-III. 2011
rozpočet
skutočnosť
%
príjmy
1 804 240,614 438,40
34,06
výdavky
1 804 240,451 061,42
25,00
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 0, proti 0
9. Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu rozpočtu obce Valaská
Predseda finančnej komisie, Ľubomír Štubňa, informoval o prerokovaní návrhu na zmenu rozpočtu vo finančnej
komisii. Poţiadal o vysvetlenie navýšenia poloţky „tarifné platy“, upozornil na nedodrţanie postupu
a neinformovaní poslancov pri podpise uzavretia zmluvy s firmou Kreka, s. r. o. Brezno.
Uznesenie č. 21/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
presun rozpočtových prostriedkov :
rozpočtové výdavky beţné a kapitálové – navýšenie o
+ 136 827,rozpočtové príjmy – beţné a kapitálové – navýšenie o
+ 136 827,Hlasovanie : za 10, drţal sa 1, proti 0
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2011
Uznesenie č. 22/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská za II. polrok 2011
Hlasovanie : za 10, zdrţal sa 0, proti 0
11. Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
11.1.Pavol Štulajter, Robotnícka 362/9, 976 43 Piesok – žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 23/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Valaská a to :
novovytvoreného pozemku parcela č. KN – C 2428/6 trvalý trávnatý porast o výmere 537 m2 , zapísané na LV
č. 1023 v katastrálnom území Valaská a parcelné číslo KNC 2428/7 o výmere 1066 m2 – trvalý trávnatý porast,
ktoré sú odčlenené z pozemku parcelné číslo KN – E 1158 – trvalý trávnatý porast, podľa GP č. 3376302042/10 zo dňa 11.05.2011
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
novovytvoreného pozemku parcela č. KN – C 2428/6 trvalý trávnatý porast o výmere 537 m2 , zapísané na LV
č. 1023 v katastrálnom území Valaská a parcelné číslo KNC 2428/7 o výmere 1066 m2 – trvalý trávnatý porast,
ktoré sú odčlenené z pozemku parcelné číslo KN – E 1158 – trvalý trávnatý porast podľa GP č. 3376302042/10 zo dňa 11.05.2011

do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Pavla Štulajtera, dátum narodenia 06. 07.1960, rod. číslo:
600706/6439 a manţelky Anny Štulajterovej, rod. Rúčkovej, dátum narodenia 19. 07. 1960, rod. číslo
605719/7553 v podiele 1/1, obaja trvale bytom Robotnícka 362/9, 976 43 Piesok o odkúpenie pozemku
za kúpnu cenu 1,-€ /m2.
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve ţiadateľa,
ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu uţívateľských práv ţiadateľa
susediacich pozemkov s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN
v prospech kupujúceho
c) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31. augusta 2011
d) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30. septembra 2011.
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa1, proti 0
11.2. Michal Kortán, Nálepkova č. 7, 977 01 Brezno – žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 24/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) p r e r o k o v a l o
novovytvoreného pozemku parcela č. KN – C 2955/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 , zapísané na
LV č. 980 v katastrálnom území Valaská ktoré je odčlenené z pozemku parcelné číslo KN – C 2955/1 –
zastavané plochy a nádvoria podľa GP č. 36639729-084/2011 zo dňa 10. 03. 2011
b) s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
novovytvoreného pozemku parcela č. KN – C 2955/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 , zapísané na
LV č. 980 v katastrálnom území Valaská ktoré je odčlenené z pozemku parcelné číslo KN – C 2955/1 –
zastavané plochy a nádvoria podľa GP č. 36639729-084/2011 zo dňa 10. 03. 2011
do výlučného vlastníctva Michala Kortána, rod. Kortán, dátum narodenia 31. 03. 1978, rodné číslo :
780331/7489, trvale bytom Nálepkova 7, 977 01 Brezno
za kúpnu cenu 5,- € /m2.
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok dlhodobo uţíva ţiadateľ, ide o malú výmeru pozemku
a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu uţívateľských práv ţiadateľa s povinnosťou kupujúceho
uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho
c) u k l a d á
1. prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 31. augusta 2011
2. vypracovať návrh zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj parcely KN-C 2955/5 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 59 m 2, ktorá je odlčlenená z parcely KN – C 2955/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1112
m2 podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36639729-084/2011 zo dňa 10. 03. 2011, vypracovaná
firmou SAJ, s. r. o. Ţidlovo 3, Brezno
d) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30. septembra 2011.
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 1, proti 0

11.3. Ladislav Švajko, Mýto pod Ďumbierom 976 44 Mýto pod Ďumbierom – žiadosť o povolenie na
výstavbu koliby
Uznesenie č. 25/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
doporučuje
starostovi obce vyzvať ţiadateľa Ladislava Švajku, bytom Mýto pod Ďumbierom aby bliţšie špecifikoval druh
a účel vyuţitia výstavby koliby na pozemku parc. číslo KN – C 679 o výmere 3 694 m2 - trvalý trávnatý porast
zapísaný na LV č. 943 vo vlastníctve Anny Siládiovej, rodenej Havrilovej, bytom Cesta Osloboditeľov 88,
Valaská
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 1, proti 0
11.4. Emil Babic, Švermova 7, 976 45 Hronec
František Blahút, Školská 447/2, 976 46 Valaská – žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru na Školskej
ulici
Uznesenie č. 26/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
nedoporučuje
ţiadateľom Emilovi Babicovi, Švermova 7, 976 45 Hronec a Františkovi Blahútovi, Školská 447/2, 976 46
Valaská odpredaj nebytového priestoru na Školskej ulici č. 447 o výmere 20 m2 z dôvodu, ţe uvedené nebytové
priestory sú vo vlastníctve obce a obec v súčasnej dobe neplánuje odpredaj týchto nebytových priestorov.
Hlasovanie : za 10, zdrţal sa 1, proti 0
11.5. Majerová Anastázia, Nálepkova 193, 976 45 Hronec – žiadosť o zmenu druhu pozemku
Uznesenie č. 27/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
ţiadosť o zmenu druhu pozemku ţiadateľky Majerovej Anastázie, Nálepkova 193, 976 45 Hronec. Predmetná
ţiadosť bude prejednaná po doručení druhého dodatku k územnému plánu obce Valaská.
Hlasovanie: za 10, zdrţal sa 1, proti 0
11.6. Prima Cop – Oravec Marcel, Školská 2, 976 46 Valaská – žiadosť o povolenie prevádzky
Uznesenie č. 28/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s povolením podnikateľskej činnosti na území obce Valaská a to v priestoroch obytného domu na Školskej ulici
447/2 vo Valaskej v oblasti papiernictva na základe ţivnostenského listu č. Ţ o - 2001/01131/00002 pod reg.
číslom 238/2001 vydaného dňa 26.02.2001 pre ţiadateľa Marcela Oravca.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
11.7. Stainless Master, s. r. o. Strojárenská 19, 976 43 Piesok
Uznesenie č. 29/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
v povolením podnikateľskej činnosti na území obce Valaská – Piesok na Strojárenskej ulici 18 na základe
Osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení č. OŢP –4/2011/00262-2, číslo ţivnostenského registra 620-31980,
vydané v Banskej Bystrici dňa 11.01.2011 pre ţiadateľa Stainless Master, s. r. o. Predmetom podnikania je
výroba jednoduchých výrobkov z kovu, ich oprava a zámočníctvo.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
11.8. Erika Oláhová, Námestie 1. mája 460/8 – žiadosť o zmenu nájomcu bytu
Uznesenie č. 30/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
na základe doporučenia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej so zmenou nájomcu bytu na Námestí 1. mája
460/8 z Eriky Oláhovej na dcéru Kamilu Oláhovú
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0

11.9. Odpredaj bytov vo vlastníctve obce
Uznesenie č. 31/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
ukladá
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi pripraviť návrh na odpredaj nájomných bytov, ktoré sú vo
vlastníctve obce.
Termín : do 24. 08. 2011
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
11.10. Odpredaj bytu na Námestí 1. mája 460/8, Valaská
Uznesenie č. 32/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
poveruje
v zmysle Komisionárskej zmluvy konateľa spoločnosti Valbyt, s. r. o. zabezpečiť odpredaj bytu č. 14
poschodie č. 3, číslo vchodu 4 na Námestí 1. mája 460/8 formou draţby.
Hlasovanie: za 11, zdrţal sa 0, proti 0
12. Diskusia
- Ing. Bánik – doporučil zverejniť informáciu o poskytovaní stráţnej sluţby v obci v miestnom rozhlase a
vo Valaštianskom hlásniku, zabezpečiť napojenie na systém ochrany aj kluby dôchodcov. Informoval
o zámere premiestnenia objektu Pošta do nebytových priestorov na Námestí 1. mája. Po daní súhlasu
Slovenskej pošty bude v jej priestoroch zriadené detské centrum.
- p. Pastírová – informovala o vykonaní analýzy vyuţiteľnosti klubov dôchodcov. Komisia sociálno zdravotná navrhla opatrenia na zvýšenie efektívnosti činnosti klubov dôchodcov. Informovala sa o stave
a ďalšom postupe odpredaja lyţiarskeho strediska Chvatimech
- p. Krupa – sa informoval, kto zabezpečuje kosenie popri ceste na Ceste osloboditeľov, poţiadal
o pokosenie priľahlého svahu v ZUŠ, potrebu obnovy prístupovej brány v ZUŠ
- p. Švantner – upozornil na upchatý kanál pod hlavnou cestou v smere do Brezna
- Mgr. Karak – potreba dokončenia úpravy ţelezničného priecestia ČHŢ
- PhDr. Kúdelková – prehodnotiť a zabezpečiť dopravné značenia na uliciach v obci
- p. Turňa – informoval o potrebe schválenia Poţiarneho poriadku obce
13. Záver rokovania
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj U h r i n
starosta obce

Anna Dobríková
overovateľka zápisnice

Martin Krupa
overovateľ zápisnice

