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 30. 06. 2011 o 16.00 hod. (štvrtok)
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie rokovania (starosta obce)
Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie platu starostovi obce ( predkladá: prednosta OcÚ )
Rôzne
Diskusia
Záver rokovania

Ing. Juraj U h r i a, v. r.
starosta obce Valaská

Valaská, 24. 06. 2011

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, dňa 30. 06. 2011
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania (starosta obce)
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie platu starostovi obce ( predkladá: prednosta OcÚ )
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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 s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Za
overovateľov zápisnice navrhol poslancov Mgr. Ivana Karaka a Janku Čiefovú. Vypracovaním zápisnice poveril
Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu
Ľubomíra Štubňu, za členov Martina Krupu, PhDr. Zuzanu Kúdelkovú a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ
s hlasom poradným.
Uznesenie č. 33/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
aby rokovanie OcZ prebehlo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom
určuje
a) Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b) za overovateľov zápisnice : Mgr. Ivana Karaka, Janku Čiefovú
volí:
návrhovú komisiu v zložení :
a) predseda: Ľubomír Štubňa
b) členovia: Martin Krupa, PhDr. Zuzana Kúdelková a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom
poradným
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
3. Schválenie platu starostovi obce
Uznesenie č. 34/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
plat starostovi obce Valaská Ing. Jurajovi Uhrinovi s účinnosťou od 01. 06. 2011
podľa § 3 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2010 stanovená vo výške
769,- € x koeficent 2,17 = 1 668,73 €
podľa § 4 odst. 2 zák. č. 253/1994 Z.Z.
zvýšený o 22 % = 367,12 €
plat starostu obce Valaská vo výške 2 036,- €
Hlasovanie : za 11, zdržal sa 0, proti 0

4. Rôzne
4.1. Súhlas so zriadením Spoločného obecného úradu pre výkon činností obecného úradu v oblasti
sociálnych služieb v sídle Obecného úradu Valaská.
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin informoval poslancov o odčlenení spoločného obecného úradu pre výkon činností
obecného úradu v oblasti sociálnych služieb od stavebného úradu v Brezne s účinnosťou od 01. septembra 2011.
Sídlom úradu pre oblasť sociálnych služieb bude Valaská a kancelárske priestory poskytne mesto Brezno.
Uznesenie č. 35/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) b e r i e na v e d o m i e
návrh na zmenu zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Brezne a na uzavretie zmluvy o založení
nového spoločného úradu pre oblasť sociálnych služieb.
b) s ú h l a s í
so zriadením Spoločného obecného úradu pre výkon činností obecného úradu v oblasti sociálnych služieb podľa
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v sídle Obecného úradu Valaská. Spoločný obecný
úrad pre oblasť stavebného poriadku zostáva v sídle Mestského úradu Brezno.
Hlasovanie :za 7, zdržal sa 4, proti 0
4.2. Schválenie finančného príspevku na prípravu projektu z opatrenia Regionálne centrum zužitkovania
biologicky rozložiteľných odpadov a zariadenia na triedenie odpadov
Starosta obce informoval poslancov, že obce sú združené v Ekológu – 24 obcí + mesto Brezno. Poplatky obcí
závisia od počtu obyvateľov danej obce.
Uznesenie č. 36/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
finančný príspevok na prípravu projektu z opatrenia Regionálne centrum zužitkovania biologicky rozložiteľných
odpadov a zariadenia na triedenie odpadov vo výške 1,3 € na počet obyvateľov k 31. 12. 2008 t. j.
3 877 x 1,3 = 5 040,10 €
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0
4.3. Jozef Banetka, Veľkonecpalská 926/83 Prievidza III. Necpaly - žiadosť o prenájom nebytového
priestoru
Uznesenie č. 37/2011 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v obytnom dome Námestie 1 mája, súpis. číslo 461 o výmere 63 m2
nájomcovi
Jozef Banetka, Veľkonecpalská 926/83 Prievidza III., Necpaly
na dobu : neurčitú, bližšie podmienky budú uzatvorené v nájomnej zmluve
za nájomné : 41,63 € za mesiac
na základe zverejnenia zámeru obce – prenájom nebytových priestorov vo Valaskej na Námestí 1. mája 461 zo
dňa 07. 06. 2011 s termínom doručenia ponúk do 22. 06. 2011
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa
schvaľovacej časti uznesenia v termíne do 10. 07. 2011
c) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzavretá do 10. 07. 2011.
Hlasovanie: za 10, zdržal sa1, proti 0

5. Diskusia
starosta obce informoval, že dňa 01. 07. 2011 sa uskutoční stretnutie so zástupcami StvaK Brezno ohľadne
doriešenia splaškovej kanalizácie. Je potrebné doriešiť dobudovanie kanalizácie v starej Valaskej a tiež prebieha
výberové konanie na výstavbu kanalizácie v časti Piesok
starosta obce predniesol návrh na zakúpenie multikáry – poslanci s kúpou multikáry súhlasili
p. Pastírová - či by nebolo vhodné uvažovať so zakúpením kontajnerov na triedený separovaný zber. Jutové
vrecia sú síce nízkonákladové, ale v bytových domoch je od nich smrad,
tiež vyjadrila nespokojnosť s doriešením úloh, ktoré boli prerokované na zasadnutiach komisii výstaby,
územného plánovania a poľnohospodárstva (podmyté schody Za ulicou pri autobusovej zastávke, záhradkárska
osada – výrub smreku, zapratané verejné priestranstvá na Piesku)
p. Krupa - podal vysvetlenie k uvedeným pripomienkam poslankyne p. Pastírovej s tým, že Valbyt, s. r. o. má
schválený harmonogram prác. Upozornil na nutnosť opravy chodníka a odstránenie plechových kvetináčov na
Tatranskej ulici, chodník opatriť vyvýšenými obrubníkmi – starosta obce uviedol, že sa bude uvažovať
s celkovou rekonštrukciou cesty na Tatranskej ulici.
ďalej požadoval, aby sa upravil a vypílil svah nad hasičňou - DHZ Valaská uskutoční brigádu v čo najkratšom
čase
Mgr. Ivan Karak – uviedol, že už niekoľkokrát žiadal o omrežovanie a uzamykanie bezbariérového prístupu
k detskej lekárke – združuje sa tam mládež, upcháva sa kanál
p. Švantner – žiadal vyjadrenie a termín, kedy budú opravené podmyté schody pri autobusovej zastávke Za
ulicou
tiež žiadal, aby občania boli informovaní aj prostredníctvom rozhlasu, prípadne vo Valaštianskom hlásniku
o možnosti odvozu zeleného BIO - odpadu zo záhrad na verejné kompostovisko.
p. Čiefová – detské ihrisko na Švermovej ulici už neplní účel, schádza sa tam po večeroch mládež, neporiadok,
kolotoče sú zhrdzavené a rozpadnuté – bolo doporučené detské ihrisko na Švermovej ulici zrušiť
p. Turňa – doručené ohlásenie drobnej stavby p. Dobiša na Studničke za účelom výstavby prístrešku na garáž nesúhlasil s povolením na výstavbu - zamedzí sa prechod občanov po schodoch, narušenie statiky svahu
PhDr. Kúdelková – čistenie kanálu na Partizánskej ceste, niektorí občania si sami vyčistia, iní čakajú na
aktivačných pracovníkov, tiež požiadala o namontovanie hadíc na kohútiky na vodu na cintoríne
6. Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Mgr. Ivan Karak
overovateľ zápisnice

Čiefová Janka
overovateľka zápisnice

