

S t a r o s t a   o b c e   V a l a s k á
Ing. Emil   G r ö n e




P O Z V Á N K 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   rokovanie Obecného zastupiteľstva  vo Valaskej




na deň 25. 08.   2010 o 16.00 hod. (streda)
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej




Program:

1.	Otvorenie rokovania
2.	Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.	Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
4.	Informácia  o stave plnenia investičných akcií
5.	Predloženie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie               I.-VI. 2010
6.	Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2010  Valaská
7.	Organizačné zabezpečenie volieb do samosprávy obce, určenie volebných obvodov a počtu poslancov, určenie úväzku starostovi obce
8.	Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
9.	Záver rokovania



Ing. Emil Gröne
                                                                            starosta obce Valaská

Valaská, 18. 08. 2010 
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 25. 08. 2010



Prítomní :	  podľa prezenčnej listiny
Overovatelia:  Ing. Marian Hadžega, Lukáš Jendrál

Program rokovania :
1.	Otvorenie rokovania
2.	Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3.	Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
4.	Informácia  o stave plnenia investičných akcií
5.	Predloženie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-VI. 2010
6.	Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2010  Valaská
7.	Organizačné zabezpečenie volieb do samosprávy obce, určenie volebných obvodov a počtu poslancov, určenie úväzku starostovi obce
8.	Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
9.	Záver rokovania



1. Otvorenie rokovania
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Emil Gröne, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.

Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Ing. Mariana Hadžegu a Lukáša Jendrála. Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie odporučil poslancov – za predsedu Ing. Petra Bánika, za členov:             Mgr. Ivana Karaka, Ľubomíra Štubňu a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 297/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
aby rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Emilom Grönem
určuje
a)	Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b)	za overovateľov zápisnice: Ing. Mariana Hadžegu, Lukáša Jendrála
volí:
návrhovú komisiu v zložení:
a)	predseda: Ing. Peter Bánik
b)	členovia: Mgr. Ivan Karak, Ľubomír Štubňa a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom poradným
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0



Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Ústnu informáciu ohľadne plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva podal hlavný kontrolór obce Peter Turňa, ktorý informoval prítomných,  že uznesenia boli splnené alebo sa priebežne plnia.
Ing. Peter Bánik požiadal, aby na najbližšom pracovnom zastupiteľstve poslanci prehodnotili a aktualizovali Komisionársku zmluvu medzi obcou Valaská a Valbyt, s. r. o. 
Uznesenie č. 298/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
ústnu informáciu hlavného kontrolóra obce Valaská Petra Turňu podanú ku kontrole plnania uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva. Terminované úlohy boli splnené alebo sa plnia priebežne.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

Informácia o stave plnenia investičných akcií
Starosta obce podal prítomným informáciu ohľadne stavu plnenia investičných akcií v obci Valaská. Uviedol :
27. 08. sa bude konať  kolaudačné konanie v ZŠ Valaská v rámci schváleného projektu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Valaská, v spolupráci s Valbyt, s. r. o. pokračujú práce – úprava okolia Tajchu – na Studničke, rozšírenia asfaltového parkoviska pri ZUŠ, zhotovenie prístrešku pre futbalistov na ihrisku za Hronom, sťahovanie fitnes do priestorov pod kinosálou
Doplňujúce pripomienky a návrhy poslancov:
-	Martin Krupa – neboli osadné odvodňovacie žľaby na Ceste Osloboditeľov, nevyhnutné urobiť odvodnenie na ulici Vladislava Valacha smerom na Studničku
-	Viera Babčanová – na Mierovej ulici vybetónovanie záchytnej odvodňovacej šachty
-	Blažena Pastírová –  nevyhnutná  úprava ciest a priestranstiev v rámci predchádzania záplav  Ing. Peter Minárik – zaslať upozornenie Lesom SR
Uznesenie č. 299/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
informáciu starostu obce podanú k stavu plnenia investičných akcií v obci Valaská pre rok 2010
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

Predloženie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská                                              za obdobie I. – VI. 2010 
Uznesenie č.300/2010 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. – VI. 2010 nasledovne:

							rozpočet	skutočnosť		%
príjmy spolu						2 344 038       1 095 532,08	       46,74
výdavky spolu						2 344 038	  989 434,08	       42,21 
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0





Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
Uznesenie č. 301/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ch v a ľ u j e
presun rozpočtových prostriedkov :
- bežné a kapitálové príjmy spolu:    navýšenie  +47  829 €
- bežné a kapitálové výdavky spolu:	navýšenie  + 47 829 €
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

Organizačné zabezpečenie volieb do samosprávy obce, určenie volebných obvodov a počtu poslancov, určenie úväzku starostovi obce
Uznesenie č. 302/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s ú h l a s í
s vytvorením volebných obvodov a  určením počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch nasledovne :

Počet obyvateľov v obci Valaská -  3 850

VO č. 1  - Valaská, sídlisko – východ, 
volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. Augustína Baníka, 
Námestie 1. mája 460/8 Valaská
Počet volených poslancov – 4
Budovateľská, Chalupkova, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Nám. 1. mája 459 – 461, Októbrová 469, 470, 472-478, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova 480-482, TDH                       455- 458, 462- 464,Tehelná, Pod Lipovou

VO č. 2 – Valaská – sídlisko – západ, 
volebná miestnosť č.  2 -  učebňa Odborného učilišťa Švermova ulica 449/1
Počet volených poslancov - 4
Hronská  417- 421, 424- 432,  RD: 395 – 413, 433 – 434, Švermova 449- 45, TDH                     439- 445, 453, 454, Školská 446- 448

VO č. 3 – Valaská – materská časť obce, 
volebná miestnosť č. 3 – Klub dôchodcov  Cesta osloboditeľov 89/20
Počet volených poslancov -  2
Cesta osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vl. Valacha, Záhradná

VO č. 4 – Valaská, časť Piesok,
volebná miestnosť č. 4  Klub dôchodcov Piesok, Robotnícka 372/10
Počet volených poslancov - 1
Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská

2.	určenie úväzku starostovi obce
podľa § 11 odst. 4, pism. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
u r č u j e
že vo volebnom období 2010 – 2014 bude starosta obce Valaská vykonávať funkciu v celom rozsahu ( na plný úväzok )
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0
 

Rôzne
8. 1. Poskytnutie poukážok na nákup tovru pri  príležitosti mesiaca úcty k starším
Uznesenie č. 303/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
pri príležitosti mesiaca úcty k starším poskytnúť z rozpočtu obce občanom starším ako 70 rokov poukážky na nákup tovaru v hodnote 12,-€ vo vybraných predajniach v  obci Valaská. Poukážky sa neposkytnú tým občanom, ktorí aj keď majú trvalý pobyt v obci Valaská dlhodobo sa tu nezdržujú ako aj tým občanom, ktorí majú nesplnené záväzky voči obci.
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0

8.2. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Valaská
Uznesenie č. 304/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1.	s c h v a ľ u j e
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Valaská

2.	zriaďuje komisiu OZ v tomto zložení: 
Ing. Peter Bánik, Ľubomír Štubňa, Martin Krupa, náhradník Ing. Marian Hadžega

3.	u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi oboznámiť s týmito „Zásadami“ všetkých zamestnancov OcÚ
Z: podľa textu
T: do 15 dní po schválení
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 305/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s c h v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva so zapracovaním navrhnutých zmien.
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti


 Peter Skaloš, Dr. Clementisa 18, 977 01  Brezno – žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 306/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a)	ruší uznesenie č. 186/2009 OcZ v plnom rozsahu
b)	p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Valaská a to : 
pozemku parcela č. KN – C  3140 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 a KN – C 3141 o výmere 254 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 980 v katastrálnom území Valaská  v súlade s GP č. 00634808-587/08 zo dňa 13. 11. 2008 


c)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
parcela č. KN – C  3140 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 a KN – C 3141 o výmere 254 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 980 v katastrálnom území Valaská  v súlade s GP č. 00634808-587/08 zo dňa 13. 11. 2008
do výlučného vlastníctva Petra Skaloša, dátum narodenia  24. 06. 1953, r. č. 530624/218  trvale bytom Dr. Clementisa 1/, 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 bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je súčasťou  jedinej  prístupovej cesty k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho

d)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  a zabezpečiť vyhotovenie dohody o práve prechodu občanov po parcele KN – C 3141, ktorá je prirodzeným pokračovaním chodníka pre peších ešte pred podpisom kúpnej zmluvy 

e)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 10. 2010.
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0

8. 5. Zverejnenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami v majetku obce
Uznesenie č. 307/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
so zverejnením zámeru nakladania s majetkom obce – prenájom nebytových priestorov:
1.	nebytový priestor na Námestí 1. mája 461 o výmere 68,5 m2 – minimálna cena nájmu            66 €/mesiac ( bývalá posilňovňa)
2.	nebytový priestor Školská 448 o výmere 117,5 m2 – minimálna cena nájmu                      97,52 €/mesiac ( bývalá Večierka)
u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing Petrovi Minárikovi
zabezpečiť zverejnenie zámeru nakladania s majetkom obce – prenájom nebytových priestorov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z. o majetku obcí
m e n u j e komisiu 
pre  posúdenie zámeru v zložení: Ing. Hadžega, Mgr. Karak,  Ľubomír Štubňa  
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0

8. 6. Nebytový priestor na Námestí 1. mája 460/8
Uznesenie č. 308 /2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
aby nebytový priestor na Námestí 1. mája 460/8 ( bývalý hostinec Palma) zostal v majetku obce Valaská a nebol poskytnutý na ďalší prenájom z dôvodu vlastného využitia.
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0


8.7. Ing. Daniel Pilař, Strojárenská 286/5, 976 43  Piesok 
– žiadosť o zemnu nájomcu  predajne Chovateľské potreby, Školská 447, 976 46 Valaská
Uznesenie č. 309/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
so zmenou nájomcu  predajne Chovateľske potreby, Školská 447, 976 46 Valaská z manželky Ingrid Pilařovej trvale bytom Strojárenská 286/5, Piesok  na manžela Ing. Daniela Pilařa,  trvale  bytom Piesok, Strojárenská 286/5
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0


8.8. Následná finančná kontrola príjmov a výdavkov obce Valaská                       k spoločnosti Valbyt, s. r. o.
Uznesenie č. 310/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
u k l a d á
hlavnému kontrolórovi Petrovi Turňovi
1.	Vykonať následnú finančnú kontrolu podľa zákona 502/2001 Z. z. § 11 zameranú na kontrolu všetkých príjmov a výdavkov obce Valaská vo vzťahu k spoločnosti Valbyt,          s. r. o. položkovite v rozsahu:
dátum, evidenčné číslo, text položky, výška položky v €, objednávka, ekonomická klasifikácia, vykonanie predbežnej finančnej kontroly, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka za vykonanie finančnej kontroly, súlad /nesúlad s rozpočtom obce, doklad, predpis, resp. dokument na základe, ktorého došlo k platbe, poznámka kontrolóra, ďalšie záznamy do 17. 09. 2010.
2.	Prizvať podľa zákona 502/2001 Z. z. § 24 na vykonanie následnej finančnej kontroly písomne poverené osoby (502/2001 Z. z. § 12, odst. 2) Ing. Petra Bánika, zástupcu starostu obce a Ľubomíra Štubňu, predsedu finančnej komisie, ktorí sú oprávnení v prípade potreby vykonať zmenu rozsahu kontrolovaných položiek uvedených             v bode 1 tohto uznesenia.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa Ing. Hadžega, Krupa, proti 0

Záver rokovania
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.


Valaská, 03. 09. 2010 

Ing. Peter Minárik						Ing. Emil Gröne
							       starosta obce Valaská

Ing. Marian Hadžega						Lukáš Jendrál
overovateľ zápisnice					          overovateľ zápisnice

