

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej dňa 28. 04. 2010 


Prítomní :	podľa prezenčnej listiny
Overovatelia:	Anton Barzík, Ľubomír Štubňa

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.	Informácia o spracovaní výsledkov inventarizácie majetku obce Valaská            za rok 2009 
6.	Organizačné zabezpečenie volieb  do Národnej rady SR dňa 12. 06. 2010
7.	Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
8.	Záver rokovania

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 oboce oboznámil prítomných poslancov a občanov s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov pána Antona Barzíka a pána Ľubomíra Štubňu. Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu Mgr. Ivana Karaka, za členov Ing. Mariana Hadžegu, Lukáša Jendrála a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 276/2010 OcZ 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
aby rokovanie OcZ prebehlo podľa  programu predloženého starostom obce Ing. Emilom Grönem
u r č u j e :
a)	Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b)	za overovateľov zápisnice : Antona Barzíka, Ľubomíra Štubňu
v o l í :
návrhovú komisiu v zložení :
a)	predseda: Mgr. Ivan Karak
b)	členovia : Ing. Marian Hadžega, Lukáš Jendrál a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom poradným.
Hlasovanie : za 10, zdržal sa 0, proti 0




Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 277/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
ústnu informáciu starostu obce Ing. Emila Gröneho podanú ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva. Terminované úlohy boli splnené alebo sa priebežne plnia.
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0

Informácia o stave plnenia investičných akcií
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov s plánom investičných akcií v roku 2010. Uviedol: začali sa už práce v rámci rekonštrukcie ZŠ na zatepľovaní budovy školy, oprave strechy, cez prázdniny  sa bude pokračovať v rekonštrukcii vnútorných priestorov školy, v rekonštrukcii  sociálnych zariadení .
Doplňujúce návrhy a pripomienky vzniesli poslanci :
Ing. Peter Minárik – informoval, že v rámci Festivalu dychovej hudby bude hosťom aj ZUŠ z družobného mesta Chlumec nad Cidlinou ( mažoretky + zástupca obce.)
Ing. Peter Bánik -  podporil obnovenie družobnej aktivity s družobným mestom a poďakoval starostovi obce a pracovníkom zodpovedným za aktivačné práce za poriadok a čistotu verejných priestranstiev v obci.
Mgr. Ivan Karak – upozornil, že odkvapové rúry, ktoré budú v rámci rekonštrukcie z budovy školy vymené za nové sú ešte v dobrom technickom stave a bolo by dobré ich ešte použiť v rámci údržby budov  v obci.
p. Blažena Pastírová – upozornila, že cez priestory vestibulu kina,  reštaurácia Palma  dopravuje sudy s pivom,  čím  poškodzuje dlažbu vo vestibule.
p. Martin Krupa – požiadal o vyrovnanie a odstránenie naplavenej zeminy na cvičnom ihrisko Pod Úbočou.
Uznesenie č. 278/2010 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 10, zdržal sa 0, proti 0

Informácia o spracovaní výsledkov inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2009
Prednosta obce Ing. Peter Minárik informoval o vykonaní inventarizácie majetku obce Valaská, Inventarizácia bola vykonaná v súlade s Harmonogramom inventarizačným prác, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom. 
Uznesenie č. 279/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
informáciu prednostu OcÚ Ing. Petra Minárika k spracovaniu  a výsledku inventarizácie majetku obce Valaská za rok 2009.
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0


Organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady SR dňa 12. 06. 2010 
Uznesenie č. 280/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) b e r i e  na  v e d o m i e
vytvorenie nasledovných volebných okrskov a  určenie  volebných miestností pre voľby do Národnej rady SR dňa 12. 06. 2010 

VO č. 1  - Valaská, sídlisko – východ
volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. Augustína Baníka
Námestie 1. mája 460/8 Valaská, Budovateľská,Chalupkova, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Nám. 1. mája 459, 460, 461, Októbrová 469, 470, 472-478, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova 480, 481, 482, TDH 455, 456, 457, 458, 462, 463, 464, Tehelná, Pod Lipovou

VO č. 2 – Valaská – sídlisko – západ
volebná miestnosť č.  2 -  učebňa Odborného učilišťa Švermova ulica 449/1
Hronská  417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,  RD: 395 – 413, 433 – 434, Švermova  449, 450, 451,TDH 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 453, 454, 
Školská 446, 447, 448

VO č. 3 – Valaská – materská časť obce
volebná miestnosť č. 3 – Klub dôchodcov Cesta osloboditeľov 89/20
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
Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská

b) b e r i e  n a   v e d o m i e
organizačné - technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR dňa 12. 06. 2010 
Hlasovanie : za 10, zdržal sa 0, proti 0

Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
Výročná správa spoločnosti VALBYT, s. r. o. Valaská
Konateľ spoločnosti VALBYT, s. r. o. Valaská informoval  o výsledku hospodárenia spoločnosti Valbyt v roku 2009. Uviedol: v roku 2009 bol obnovený vozový park, zakúpený taktor, vlečka, nákladné auto – Iveco, kosačka. Valbyt sa podiela na správe a údržbe bytov aj v Brezne, Podbrezovej, na Štiavničke, vykonáva  opravy a údržbu obecných budov, má zabezpečnú službu – nonstop. Starosta obce vyslovil poďakovanie všetkým pracovníkom Valbytu za prácu v roku 2009.
Uznesenie č. 281/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   n a   v e d o m i e
výročnú správu o hospodárení  spoločnosti VALBYT s. r. o. Valaská k 31. 12. 2009 predloženú konteľom spoločnosti Ing. Martinom Havašom
Hlasovanie: za 10, zdržal sa 0, proti 0


7. 2. Odpredaj majetku obce – lyžiarske stredisko Chvatimech
Uznesenie č. 282/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) v y h l a s u j e pre účely prevodu
majetok v lyžiarskom stredisku Chvatimech,  zapísaný v registri „C“ na LV č. 730 pre kat. územie Hronec za prebytočný
-	stavba súp. č. 196 – pohonná stanica na pozemku parc. KN-C č. 1747
-	stavba súp. č. 197 – budova obsluhy LD na pozemku parc. č. KN-C č. 1748
-	stavba súp. č. 198 – sklad el. rozvodov na pozemku parc. KN-C č. 1746
-	stavba súp. č. 199 – vodojem na pozemku parc. KN-C č. 1749,
-	tri lyžiarske vleky typu EPV vybavené  kotvami a to vlek č. 1 na trase Údolná stanica sedlo v dĺžke 360 m, vlek č. 2 na trase Baby – Vrcholová stanica v dĺžke 180 m a vlek č. 3 na trase Vrcholová stanica – Kóta v dĺžke 44 m
-	lanová dráha od Údolnej stanice k Vrcholovej stanici ( stavba súp. č. 196 na pozemku parc. KN-C č. 1747)
-	osvetlenie zjazdoviek, rozvodov elektrickej energie k obslužnej stanici, lanovej dráhe, osvetlenie zjazdoviek a rozvodov vody k vodárni a z vodárne.

b) s c h v a ľ u j e  
prevod majetku uvedenéhov bode a) priamym predajom za cenu, ktorá nebude nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom .

c)  m e n u j e
komisiu, ktorá zabezpečí prípravu, priebeh a prevod majetku v zložení : Ing.  Marian Hadžega, Ing. Peter  Bánik, Ľubomír Štubňa, Ing. Peter Minárik
Hlasovanie : za 10, zdržal sa 0, proti 0

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



Valaská, 29. 04. 2010



Ing. Peter Minárik							     Ing. Emil Gröne
prednosta OcÚ							starosta obce Valaská



Anton Barzík								Ľubomír Štubňa
overovateľ zápisnice							overovateľ zápisnice



