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  30. 06.   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.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská                                   za  obdobie I.-XII. 2009
6.	Schválenie záverečného účtu obce Valaská za rok 2009
7.	Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
8.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská                                      za obdobie I. – III. 2010
9.	Prerokovanie a schválenie rozboru  hospodárenia obce Valaská                                 za obdobie I. – IV. 2010
10.	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polroku 2010 
11.	Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
12.	Záver rokovania



Ing. Emil Gröne
                                                                            starosta obce Valaská


Valaská, 23. 06.  2010 
Zápisnica
 z rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 30. 06. 2010


Prítomní:	podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Anna Dobríková, Mgr. Ivan Karak

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.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za  obdobie I.-XII. 2009
6.	Schválenie záverečného účtu obce Valaská za rok 2009
7.	Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
8.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – III. 2010
9.	Prerokovanie a schválenie rozboru  hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – IV. 2010
10.	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polroku 2010 
11.	Rôzne, došlá pošta adresovaná OcZ
12.	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 pani Annu Dobríkovú a Mgr. Ivana Karaka. Vypracovaním zápisnice poveril Alexandru Murínovú, odbornú referentku OcÚ. Do návrhovej komisie doporučil poslancov – za predsedu Ing. Mariana Hadžegu, za členov: Ľubomíra Frimma, Antona Barzíka a Ing. Petra Minárika ako zástupcu OcÚ s hlasom poradným.
Uznesenie č. 283/2010 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: Annu Dobríkovú, Mgr. Ivana Karaka
v o l í:
návrhnovú komisiu v zložení :
a)	predseda: Ing. Marian Hadžega
b)	členovia: Ľubomír Frimm, Anton Barzík a Ing. Peter Minárik ako zástupca OcÚ s hlasom poradným.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

3.	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 VZN o  podmienkach držania  psov na území obce Valaská sa aktualizuje. 
Uznesenie č. 284/2010 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 uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva. Terminované úlohy boli splnené alebo sa plnia priebežne.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

4.	Informácia o stave plnenia investičných akcií
Starosta obce podal prítomným informáciu ohľadne stavu a plnenia investičných akcií v obci v roku 2010. Uviedol: pokračujú  práce v rámci projektu rekonštrukcie v ZŠ – na prácach v ZŠ sa bude podielať aj VALBYT s. r. o.
Doplňujúce návrhy a pripomienky vzniesli poslanci :
p. Pastírová – podala návrh na prípadnú možnosť využitia priestoru za multifunkčným ihriskom a vybudovania bežeckej trate pre žiakov ZŠ, poukázala tiež na hromadenie odpadu na internáte na Hronskej, vyzvala poslancov na užšiu spoluprácu so zamestnancami obce pri kontrole plnania a dodržiavania VZN obce.
p. Krupa -  poďakoval za vybudovania prístreška pre športovcov na futbalovom štadióne za Hronom, požiadal o nasypanie štrku k lávke vedúcej k ihrisku za Hronom, pripomenul, že na Ceste osloboditeľov neboli osadené odvodňovacie rigoly, je potrebné urobiť odvodnenie na ulici Vladislava Valacha a Studnička a tiež na Ceste Osloboditeľov od p. Babiaka  po  dom Ing. Štubňu.
Ing. Hadžega – umiestnenia dopravného zrkadla na križovatke Partizánska cesta – Októbrová – Tehelná ulica, nedodržiavanie rýchlosti 40 km/h na Partizánskej ceste
Mgr. Karak – nová web stránky obci – poukázal na priaznivé ohlasy občanov ako aj čitateľov Valaštianskeho hlásnika – vhodnosť využiť aj pri aktualizácii prípadne zdokumentovanie účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na investičné akcie v obci za celé volebné obdobie – možnosť výstavky fotografií na úradnej tabuli obce.
Uznesenie č. 285/2010 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 9, zdržal sa 0, proti 0









5.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – XII. 2009 
Uznesenie č. 286/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s c h v a ľ u j e 
predložený rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – XII. 2009  : 
					       

   rozpočet             skutočnosť         %
príjmy spolu 				 2 156 797	 2 602 014, 94	      120,64
výdavky 				 2 156 797       2 300 253,70        106,65

finančné operácie príjmové		    523 257	    523 257,00	      100,00
finančné operácie výdavkové                523 257          506  938,00          96,88

2.	u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi prehodnotiť a predložiť poslancom obecného zastupiteľstva komisionársku zmluvu medzi obcou Valaská a Valbyt s. r. o. v termíne do 30. 07. 2010.
3.	u k l a d á
hlavnému kontrolórovi Petrovi Turňovi vykonať následnú finančnú kontrolu položkovite všetkých finančných operácií medzi Obcou Valaská a Valbyt, s. r.o. a Valbyt, s. r. o. a Obcou Valaská za rok 2009 do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

6.	Schválenie záverečného účtu obce Valaská za rok 2009 
Uznesenie č. 287/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) b e r i e   na   v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra za rok 2009
b) b e r i e   na   v e d o m i e
správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 
c)  s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Valaská za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce Valaská bez výhrad.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

7.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – III. 2010 
Uznesenie č. 288/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I. –III. 2010:
					rozpočet	skutočnosť	    %
príjmy   				2 310 720	719 756,12	31,15 
výdavky                                             2 310 720	430 232,50      18,61
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0





8.	Prerokovanie a schválenie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – IV. 2010 
Uznesenie č. 289/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na  v e d o m i e
rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I. – IV. 2010:
					rozpočet		skutočnosť 	    %
príjmy spolu: 				2 310 720       		923 038,18	39,94
výdavky spolu: 			2 310 720		586 009,00	25,36
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

9.	Schválenie zmeny rozpočtu obce Valaská
Uznesenie č. 290/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
s c h v a ľ u j e
presun rozpočtových prostriedkov : 
–	rozpočtové výdavky bežné a kapitálové –  navýšenie o  33 318 €
–	rozpočtové príjmy – bežné a kapitálové –  navýšenie o   33 318 €
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0,  proti 0


10.	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na obdobie II. polroka 2010 
Uznesenie č. 291/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na   v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na obdobie II. polroka 2010 v predloženom rozsahu.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

11.	Rôzne
11. 1. Ondrej Hlinka, Tatranská 1/2, 976 46  Valaská – žiadosť o odpredaj pozemku
Uznesenie č. 292/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

a)	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 č. 2/2 zastavaná plocha o výmere 65 m2 v katastrálnom území Valaská

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parc. číslo KN – C 2/2 o výmere 65 m2, v katastrálnom území Valaská, 

do výlučného vlastníctva Ondreja Hlinku, rod. Hlinku dátum nar. 14. 02. 1943 a manželky Aleny Hlinkovej, rod. Wágnerovej,  dátum narodenia  31. 05. 1954 obaja bytom Tatranská 1/2,          976 46 Valaská

za kúpnu cenu 1,-€/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, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov.

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

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 30. 09. 2010 

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 10. 2010. 
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0


11. 2. Silvia Vlkoláčková, Hronská 403/19, 976 46  Valaská – žiadosť o vysporiadanie pozemku
Uznesenie č. 293/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

a)	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  1834 trvalý trávnatý porast o výmere 538 m2 v katastrálnom území Valaská

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parc. číslo KN – C  1834 trvalý trávnatý porast o výmere 538 m2 v katastrálnom území Valaská 

do výlučného vlastníctva Silvii Vlkoláčkovej, rod. Kokavcovej, trvale bytom Hronská 403/19, Valaská, dátum narod. 04. 08. 1975.

za kúpnu cenu 1,-€ /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, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov.

s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho. Predmetný pozemok bezprostredne súvisí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov.

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 30. 09. 2010.

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 10. 2010. 
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

11. 3. PhDr. Darina Dianišková a Mgr.  Vladimír Dianiška, Cesta Osloboditeľov 114/70, 976 46  Valaská
Uznesenie č. 294/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej

a)	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  817 trvalý trávnatý porasť o výmere 49 m2 v katastrálnom území Valaská 

b)	s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
pozemku parc. číslo KN – C  817 trvalý trávnatý porasť o výmere 49 m2 v katastrálnom území Valaská 

do výlučného vlastníctva PhDr. Darine Dianišková rod. Dianišková, dátum narodenia 10. 10. 1973 a Mgr. Vladimíra Dianišku, rod. Dianiška, dátum narodenia 18. 03. 1979 obaja trvale bytom Cesta Osloboditeľov 114/70,  976 46 Valaská.

za kúpnu cenu 1,-€ /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, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa susediacich pozemkov.

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

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 30. 09. 2010

d)	u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 10. 2010.
Hlasovanie : za 9, zdržal sa 0, proti 0

11.	4. Odpredaj majetku obce – lyžiarske stredisko Chvatimech
Uznesenie č. 295/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1.	ruší uznesenie č. 282/2010 OcZ zo dňa 28. 04. 2010 v plnom znení

2.	prerokovalo
a) návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastnítve obce Valaská a to :
majetok v lyžiarskom stredisku Chvatimech,  zapísaný v registri „C“ na LV č. 730 pre kat. územie Hronec ako  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
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :
-	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.

do výlučného vlastníctva Otta Hauera, rod. Hauera, bytom  MPČĽ 52,  977 03 Brezno,  dátum narodenia 12. 10. 1956  za kúpnu cenu 10 000,- €

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. Nájomca nehnuteľnosti dlhodobo užíval a prevádzkoval.

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

c)	u k l a d á
prednostovi obecného úradu 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do 30. 09. 2010

d ) u r č u j e
stratu účinnosti uznesenia ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31. 10. 2010.
Hlasovanie : za 8, zdržal sa 1, proti 0


11.5. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkionárov -  odovzdanie písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb starostu obce Valaská za rok 2009.
Uznesenie č. 296/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e   na   v e d o m i e
ústnu informáciu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Petra Bánika o odovzdaní písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb,  starostu obce Valaská za rok 2009.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0

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



Valaská, 01. 07. 2010 



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





Anna Dobríková					Mgr. Ivan Karak
overovateľka zápisnice				overovateľ zápisnice


