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 29. 09. 2010 o 16.00 hod. (streda)
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej




Program:

1.	Otvorenie rokovania
2.	Prerokovanie uznesenia č. 310/2010 OcZ zo dňa 25. 08. 2010 
3.	Záver rokovania



Ing. Emil Gröne
                                                                            starosta obce Valaská





Valaská, 08. 09. 2010

Zápisnica
z  rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej dňa 29. 09. 2010


Prítomní:    	  podľa prezenčnej listiny
Overovatelia:    Ing. Hadžega, Ľubomír Frimm

Program rokovania:
1.	Otvorenie rokovania
2.	Prerokovanie uznesenia č. 310/2010 OcZ zo dňa 25. 08. 2010 
3.	Záver rokovania

1.	Otvorenie rokovania
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Emil Gröne, 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 Ing. Mariana Hadžegu a Ľubomíra Frimma. Vypracovaním zápisnice poveril Elenu Sukičovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu:  Ing. Petra Bánika, za členov: Blaženu Pastírovú a Annu Dobríkovú a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 311/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s ú h l a s í
aby mimoriadne rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Emilom Grönem
u r č u j e
a)	Elenu Sukičovú, referentku OcÚ,  za zapisovateľku zápisnice
b)	za overovateľov zápisnice: Ing. Mariana Hadžegu, Ľubomíra Frimma
v o l í :
návrhovú komisiu v zložení:
a)	predseda : Ing. Peter Bánik
b)	členovia: Blažena Pastírová, Anna Dobríková a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom poradným
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

3.	Prerokovanie uznesenia č. 310/2010 OcZ zo dňa 25. 08. 2010
Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Bánik prečítal nasledovné znenie uznesenia č. 310/2010 OcZ zo dňa 25. 08. 2010 :
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.

Uvedené uznesenie sa starosta rozhodol, tak ako to oznámil aj listom č.j. 871/2010 z 03. 09. 2010 všetkým poslancom nepodpísať pre zjavnú nevýhodnosť pre obec a pre nereálnosť uznesenie v takomto rozsahu spracovať, čo by v záverečnom období roka nezvládnuteľne zaťažilo náš ekonomický úsek.
Skupina 8 poslancov listom zo  dňa 06. 09. 2010 požiadala o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva k opätovnému prejednaniu uznesenia, ktorého výkon pozastavil starosta jeho nepodpísaním  a  ktoré sa podľa tohto zápisu konalo dnes.

Opätovné prejednanie uznesenia č. 310/2010 OcZ :
Rozprava:
-	Mgr. Ivan Karak – kríza dôvery medzi starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva, obhajoval návrhy poslanca Ing. Petra Bánika, podal návrh,  aby sa všetky faktúry nad 1000,-€ zverejňovali na internete.
-	Ing. Peter Bánik – informoval, že mu nebol doručený list. Vyprosí si, aby sa uvádzalo jeho meno v súvislosti s povolebným usporiadaním (napriek tomu starosta konštatoval, že z uvedeného listu citoval, teda obsah mu bol známy).
-	Ľubomír Štubňa – sa ohradil v tom, že zatiaľ nebola podaná jeho kandidatúra na funkciu starostu (poslanca OcZ). Nebolo žiadne podozrenie ani voči  starostovi obce ani  Valbytu, ktorý je obecným podnikom, vyjadril názor, že poslanci nevidia do činnosti Valbytu.
Po ukončení rozpravy dal starosta obce hlasovať o uznesení č. 310/2010 OcZ (  v pôvodnom znení – viď hore uvedené)
Hlasovanie: za: 6 poslancov (Ing. Bánik, Dobríková, Frimm, Mgr. Karak, Pastírová, Štubňa )
                    zdržal sa : 1 poslanec ( Ing. Hadžega)
                    ospravedlnení : 4 poslanci ( Babčanová, Barzík, Jendrál, Krupa )
Na prelomenia veta starostu bolo potrebné 3/5  hlasov všetkých poslancov OcZ t. j. 7, čo nebolo dosiahnuté a teda uznesenie nebolo prijaté.

3.	Záver rokovania
Starosta obce ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Valaská, 05. 10. 2010 




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



Ing. Marian Hadžega					Ľubomír Frimm
overovateľ zápisnice					overovateľ zápisnice



