
 

 

 S t a r o s t a    o b c e     V a l a s k á 

Ing.  Juraj   U h r i n 

 

 

 

 

 

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  28.09.  2012 o 16.00 hod. (piatok) 

do zasadačky Obecného úradu Valaská 
 

 

 

 

Program:  

 
1.   Otvorenie rokovania   

2.   Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3.   Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

4.   Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 

5.   Schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za I.-VI.2012 

6.   Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská 

7.   Schválenie VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného    

      útvaru Valaská, podľa zmien a doplnkov č. 2 

8.   Rôzne 

8.1 Jaroslav Kučera, Hronská 434/8  – žiadosť o prenájom obecného pozemku 

8.2.Ing. Anna Fischerová, Partizánska cesta 24 – žiadosť o odkúpenie časti obecného  

      pozemku 

9.   Diskusia 

10. Záver rokovania 

 

 

 

                                                                            Ing. Juraj  Uhrin 

                                                                         starosta obce Valaská  

 

 

 

 

Valaská, 19. 09. 2012 



 

 

Z á p i s n i c a 

z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 28. 09. 2012 

 

Prítomní :   podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 
1.   Otvorenie rokovania   

2.   Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3.   Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

4.   Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 

5.   Schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za I.-VI.2012 

6.   Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská 

7.   Schválenie VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného    

      útvaru Valaská, podľa zmien a doplnkov č. 2 

8.   Rôzne 

8.1 Jaroslav Kučera, Hronská 434/8  – žiadosť o prenájom obecného pozemku 

8.2.Ing. Anna Fischerová, Partizánska cesta 24 – žiadosť o odkúpenie časti obecného  

      pozemku 

9.   Diskusia 

10. 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  Aurela Sterke, Janku Čiefovú. 

Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do 

návrhovej komisie doporučil poslancov – za  predsedu:  Ľubomíra Štubňu,  za  členov:                   

Annu Dobríkovú, Blaženu Pastírovú a  Ing. Petra Minárika ako zástupca OcÚ s hlasom 

poradným. Do volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce – za predsedu Ing. Petra 

Bánika, za členov: Mgr. Ivana Karaka, PhDr. Zuzanu Kúdelkovú. 

 

Uznesenie č. 95/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

s ú h l a s í , 

aby rokovanie OcZ  sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom 

Uhrinom 

u r č u j e 

a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice 

b) za overovateľov zápisnice: Aurela Starke, Janku Čiefovú  

v o l í 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ľubomír Štubňa   

b) členovia: Anna Dobríková, Blažena Pastírová 

 

 

 



v o l í 

volebnú komisiu pre uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce v zložení :  

a)predseda: Ing. Bánik Peter 

b)členovia: Mgr. Ivan Karak, PhDr. Zuzana Kúdelková 

Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0 

 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a občanov, že na funkciu hlavného 

kontrolóra obce sú zaevidované 3 žiadosti kandidátov a to: Ing. Vladimíra Grlického, 

Márii Pohančaníkovej a Ing. Martina Havaša a vyzval kandidátov na svoju krátku 

prezentáciu.  Predseda volebnej komisie, Ing. Peter Bánik,  oboznámil prítomných, že 

dňa 19. 09. 2012 na pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva boli 

otvorené doručené obálky kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra a posúdené 

náležitosti  doručených žiadostí a oboznámil  prítomných s  priebehom voľby hlavného 

kontrolóra.  Ako spôsob voľby navrhol tajné hlasovanie. Oboznámil poslancov, že sú 

pripravené hlasovacie lístky pre I. kolo volieb s kandidátmi v abecednom poradí, pre 

II. kolo s alternatívnymi možnosťami kandidátov. Ing. Peter Bánik otvoril I. kolo 

hlasovania a vyzval členku volebnej komisie PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, aby rozdala 10 

hlasovacích lístkov so všetkými kandidátmi  prítomným poslancom obecného 

zastupiteľstva. Mgr. Ivan Karak, ako člen volebnej komisie, po vyzvaní predsedom 

volebnej komisie zozbieral  hlasovacie lístky do pripravenej urny a členovia volebnej 

komisie sa odobrali do kancelárie starostu obce k sčítaniu volebných hlasovacích 

lístkov. Po 3 minútovej prestávke boli ohlásené predsedom volebnej komisie                      

Ing. Petrom Bánikom výsledky I. kola volieb 

Výsledky volieb I. kola voľby hlavného kontrolóra obce Valaská : 

Ing. Martin Havaš  – 5 hlasov 

Ing. Vladimír Grlický – 4 hlasy 

Mária Pohančaníková – 1 hlas 

Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, predseda 

volebnej komisie vyhlásil II. kolo volieb.  PhDr. Zuzana Kúdelková rozdala hlasovacie 

lístky dvojice kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov – Ing. Martin Havaš – 

Ing. Vladimír Grlický. Po zozbieraní hlasovacích lístkov Mgr. Ivanom Karakom sa 

volebná komisia odobrala k sčítaniu hlasov do kancelárie starostu obce.                            

Po 3 minútovej prestávke predseda volebnej komisie oznámil výsledky II. kola 

hlasovania. 

Výsledky volieb II. kola voľby hlavného kontrolóra obce Valaská: 

Ing. Martin Havaš – 5 hlasov 

Ing. Vladimír Grlický – 5 hlasov 

Keďže výsledkom voľby bola rovnosť hlasov, v súlade s paragrafom 18 a zákona            

č. 369/1990 Zb.   rozhodol o výsledku voľby kandidátov žreb. Pre hlasovanie žrebom 

bola použitá minca. Ing. Vladimír Grlický si vybral znak, Ing. Martin Havaš číslo. 

Predseda volebnej komisie Ing. Peter Bánik  hodil mincu a oznámil výsledok 

žrebovania. Padol znak 

Výsledok voľby hlavného kontrolóra:  znak - Ing. Vladimír Grlický  

 

Uznesenie č. 96/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a)b e r  i e   na  v e d o m i e 

informáciu predsedu volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Valaská 

Ing. Petra Bánika,  



 

 

b)k o n š t a t u j e 

1. Voľba hlavného kontrolóra bola vykonaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.z.   

2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra  Ing. Vladimír Grlický bol zvolený                          

v II.  kole volieb, ktoré  sa uskutočnilo žrebovaním, v súlade s paragrafom 18a zákona 

369/1990 Zb. na volebné obdobie 2012 – 2018. 

Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0 

 

 

4. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2011 

Uznesenie č. 97/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

b e r i e   na  v e d o m i e 

Správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 

v predloženom rozsahu. 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 

 

5. Schválenie hospodárenia obce Valaská za I. – VI. 2012 

Hospodárenie obce Valaská za I.-VI. mesiac 2012 bolo prerokované na finančnej komisii OcZ 

a pracovnom stretnutí poslancov. 

Uznesenie č. 98/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

b e r i e  n a   v e d o m i e  
rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-VI. 2012 

                                                                rozpočet   skutočnosť   %  

 

príjmy      2 165 090,-€  1 026 093,78€  47,39 

výdavky     2 165 090,-€  1 065 429,53€  49,21 

    

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 

 

6. Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská 

S pripomienkami k zmene rozpočtu obce vystúpili poslanci: 

Ing. Peter Bánik – nedoporučil vydanie  kalendára na rok 2013. 

Mgr. Ivan Karak – požadoval zníženie odmien zamestnancom OcÚ. Uviedol, že odmeny sa 

rozšafne rozdávajú a doporučil starostovi obce zvážiť úsporné opatrenia. Mgr. Ivan Karak 

doporučil vydanie kalendára na rok 2013.  

Starosta obce požiadal  o vyjadrenie predsedu finančnej komisie. V zmene rozpočtu doporučil 

presunúť finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancom OcÚ a použiť ich                        

na zhotovenie kalendára na rok 2013. Ing. Peter Bánik sa stotožnil s návrhom starostu obce. 

Poslankyňa Blažena Pastírová – je za vydanie kalendára na rok 2013 – v minulom volebnom 

období poslancom neboli vyplatené koncoročné odmeny – nedajú sa prostriedky použiť teraz? 

Poslankyňa PhDr. Zuzana Kúdelková – požiadala, aby komisie pri obecnom zastupiteľstve  

do 15. októbra bežného roka doručili finančnej komisii požiadavky do rozpočtu obce Valaská. 

Mgr. Ivan Karak upozornil, že športovci požadujú poskytnutie finančných prostriedkov                  

na športové akcie priamo u starostu obce a kultúrna komisia o tom nie je informovaná. 

 

 



Uznesenie č. 99/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

s c h v a ľ u j e  
presun rozpočtových prostriedkov :  

rozpočtové výdavky bežné a kapitálové – navýšenie o 12 630,-€ 

rozpočtové príjmy – bežné a kapitálové – navýšenie o 12 630,-€ 

 

zrušenie finančných operácií rezervného fondu -       - 40 000,-€ 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 

 

7. Schválenie VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu 

sídelného útvaru Valaská, podľa zmien a doplnkov č. 2 

S pripomienkami vystúpili poslanci: 

Pastírová –žiadala, aby tí účastníci stavebného konania, ktorí začali svoje stavby bez  

schváleného územného plánu boli sankcionovaní. Keďže nie je porušený zákon, 

nedajú sa vyvodzovať sankčné dôsledky. 

Ing. Bánik žiadal,  aby poslancom boli doručené pripomienky účastníkov k vydanému 

Územnému plánu sídelného útvaru Valaská. Požadoval tiež, aby sa náklady, ktoré obec 

vynaložila sa spracovanie  doplnku č. 2 k ÚPN Valaská rozpočítali medzi žiadateľov 

o schválenie doplnku k ÚPN. 

Uznesenie č. 100/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. územný plán sídelného útvaru Valaská, Zmeny a doplnky č. 2 

2. spôsob prerokovania návrhu Územného plánu sídelného útvaru Valaská, Zmeny 

a doplnky č. 2 a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho 

prerokovaní 

B/ s c h v a ľ u j e  

VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru 

Valaská, podľa zmien a doplnkov 

Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0 

 

8. Rôzne 

8.1. Jaroslav Kučera, Hronská 434/8- žiadosť o prenájom obecného pozemku 

Uznesenie č. 101/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

A)s c h v a ľ u j e 

zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to pozemku parcelné číslo 

KN-C1465/12 – ostatná plocha, zapísaná na LV č. 980 vo vlastníctve obce o výmere 400 m
2 

 

v katastrálnom území Valaská 
nájomcovi 

Jaroslavovi Kučerovi, bytom Valaská Hronská 434/8, narodený dňa 03. 12. 1948  

 

 

na dobu : určitú – 5 rokov 

za nájomné :  ročne 0,10 - €/m
2  

 

za podmienok :  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm., c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 



B)d o p o r u č j e 

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť zverejnenie zámeru na 

internetovej stránke obce podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 15. 10. 2012. 
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0 
 

8.2. Ing. Anna Fischerová, Partizánska cesta 24, Valaská  – žiadosť o odkúpenie 

časti obecného pozemku 

Predseda komisie výstavby a ÚP –  Martin Krupa – komisia bola na obhliadke, škola 

využíva pozemok na praktickú výučbu svojich žiakov, komisii bol doručený list 

riaditeľky Základnej školy Valaská so stanoviskom Rady školy pri ZŠ Valaská, ktorá 

má totožné stanovisko. 

Uznesenie č. 102/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

n e s ú h l a s í 

s odpredajom časti obecného pozemku parcela KN-C 1398- záhrada o výmere 5x20 m 

žiadateľke Ing. Anne Fischerovej, Partizánska cesta 24, Valaská z dôvodu využívania 

pozemku Základnou školou Valaská na praktickú výučbu svojich žiakov v súlade 

s učebnými osnovami – práce na pozemku. 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 4, proti 0 

 

8.3. Ustanovenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole 

Valaská, Októbrová 16 

Uznesenie č. 103/2012 OcZ 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

m e n u j e 

v zmysle § 25 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení platných dodatkov a v zmysle Vyhlášky č. 291/2004 Z. z. 

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy za zástupcov do Rady školy pri 

Základnej škole Valaská, Októbrová 16,   poslancov: Ing. Petra Bánika, Mgr. Ivana 

Karaka, Martina Krupu, Pavla Švantnera 

Hlasovanie: za 9, zdržal sa 1, proti 0 

 

9. Diskusia 

Ing. Martin Havaš 

-  apeloval na nevýhodnosť uzavretia zmluvy o pôžičke s Ekológom 

-  z čoho boli použité finančné prostriedky 

-  kto nesie hmotnú zodpovednosť za finančnú stratu 

- k hospodáreniu obce – nezákonné finančné hospodárenie, boli preplatené faktúry, 

ktoré neboli v rozpočte schválené, žiadal poslancov o ich vyjadrenie 

Odpovedali:  

Ing. Peter Bánik – starostu sme upozornili na nedostatky, finančná komisia sa riešením 

zaoberá. Komisia finančná pripraví finančnú analýzu hospodárenia za rok 2012. 

Poslankyňa Pastírová 

-pôžička bola riadne schválená Obecným zastupiteľstvom a mala otázku na Ing. 

Havaša,  ako sú vymáhané pohľadávky  Valbytu,  žiada zosobnenie. 

 

-v závere schôdze žiadal Ing. Havaš prešetriť voľbu hlavného kontrolóra, podľa neho 

bol porušený rokovací poriadok a voľba je neplatná. 

 

 



Občania:  

Pán Milan Skladaný 

-odkúpenie bytu do osobného vlastníctva – nespokojný s kúpnou cenou bytu 

(poslankyňa Pastírová mu prisľúbila odpoveď do týždňa) 

-futbal mládežníckeho družstva – hral sa zápas na starom ihrisku za Hronom – prečo 

futbalisti nehrajú na riadnom ihrisku? Odpoveď starostu obce: Hranie hráčov 

mládežníckeho družstva na starom ihrisku je v súlade dohovoru  s riaditeľom ŽP Šport 

Podbrezová. 

pán Jozef Pacera 

-žiadal o riešenie prístupovej cesty v časti Lipová, pán Kubej si ohradil svoj pozemok- 

nie je možné prechádzať s poľnohospodárskymi strojmi (odpovedal mu predseda 

komisie výstavby a ÚP -   riešením sa budú zaoberať na pracovnom stretnutí 

poslancov). Za riešenie prístupovej cesty  sa vyslovili aj Milan Kúdelka a  Peter 

Kučera 

pán Milan Kúdelka   

-poukázal na katastrofálny stav železničnej stanice vo Valaskej a jej okolia, žiadal 

o riešenie dopravnej situácie na Partizánskej ulici hlavne v zimnom období, preveriť 

možnosť, či by cesta nemohla byť jednosmerná a zabudovanie retardérov na tejto ulici 

pani Mária Andrišeková 

-žiadala Obecný úrad o preplatenie finančnej čiastky, ktorú vynaložila na úpravu 

podnikateľských priestorov na Školskej ulici. Predseda finančnej komisie ju  požiadal 

o  predloženie faktúr za práce, ktoré robila spoločnosť Valbyt, s. r. o. 

pani Ing. Dáša Matejková 

-žiadala o zabezpečenie dopravného značenia ciest Partizánskej a Pod Hrbom, 

upozornila, že na ulici Pod Hrbom sú rozbité panely, v zime sa stav ešte zhorší 

pán Milan Cipciar 

-apeloval na poslancov, že sú zodpovední za odpredaj obecných pozemkov, spýtal sa, 

či Obec predáva pozemok Na Tajchu pánu Dobišovi (odpoveď bola záporná, nie, pán 

Dobiš si buduje parkovisko na vlastnom pozemku) 

pán Samuel Poliak, zamestnanec Valbytu, s.r.o. 

-menovaný zabezpečuje zimnú údržbu ciest v obci a upozornil na to, že je ohrozená 

zimná údržba ciest, nie sú mechanizmy na posyp ciest, doporučuje zakúpenie 

švorkolky (Ing. Bánik odpovedal, že problém musí riešiť Obec Valaská, je možnosť 

navýšenia finančných prostriedkov na pracovnom zastupiteľstve, ktoré o tom 

rozhodne). 

 

10. Záver rokovania 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.30 hod. 

 

Valaská, 1. októbra 2012 

 

 

Ing. Peter Minárik                                                     Ing. Juraj  Uhrin  

Prednosta ocÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

Aurel Starke                                                            Janka Čiefová 

overovateľ zápisnice                                         overovateľka zápisnice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 


