
Zápisnica 

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 22. 04. 2015 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

Začiatok:16:00 

Ukončenie: 22:45 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:  

 
1. Otvorenie rokovania  

2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Dokumenty predkladané HK 

3.1.  Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva  

3.2.  Správa hlavného kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za rok 2014 

3.3.  Správa hlavného kontrolóra č. 1/2015  

3.4.  Správa hlavného kontrolóra  č. 2/2015  

4. Schválenie zmeny rozpočtu obce 

5. Schválenie rokovacieho poriadku komisií pri OcZ 

6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OcZ 

8. Odvolanie a vymenovanie člena v komisii životného prostredia, poľnohospodárstva 

a prírodných hodnôt 

9.  Informácia o príprave integrovanej stratégie rozvoja územia Muránska planina – Čierny 

Hron, súhlas so zapojením obce do programu Leader v programovom období 2014-2020 

ako člena Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika 

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov rady školy Materská škola Valaská 

12. Návrh na vymenovanie zástupcu rady školy Základná umelecká škola Valaská 

13. Zabezpečiť zverejnenie platných VZN na web stránke obce 

14. Žiadosť o účasť poslancov na valnom zhromaždení spoločnosti VALBYT, s. r. o. 

15. Predloženie aktualizovaného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

16. Rôzne 

16.1. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku -  Igor Hučko, Valaská 

16.2. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jolana Kučerová, Valaská 

16.3. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – MUDr. Juraj Pepich, Valaská 

16.4. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – František Bubelíny, Valaská 

16.5. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Emil Babic, Hronec 

16.6. Žiadosť o zámenu obecných pozemkov s pozemkom vo vlastníctve dotknutých   

spoluvlastníkov, žiadosť o odkúpenie pozemku a opravu uznesenia  – Jaroslav Kučera, 

Valaská 

16.7. Žiadosť o opravu uznesenia – odpredaj pozemku, Jaroslav Kučera, Valaská 

16.8. Žiadosť o zámenu pozemku – Milan Ťažký, Hronec 

16.9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Ťažký, Hronec 

16.10. Predloženie návrhu na odkúpenie rodinného domu – rodina  Oračková, Piesok 

16.11. Žiadosť o vypracovanie   projektu  na športový areál 

16.12. Žiadosť o vypracovanie   projektu  rekonštrukcia jazierka Tajch  a prístupovej cesty 

16.13. Žiadosť o vypracovanie  projektu  cesta pod Hrbom 

16.14. Žiadosť o vypracovanie   projektu    -  vybudovanie chodníka na   ulici Strojárenská, 

Piesok 



16.15. Predloženie návrhu na  umiestnenie spomaľovacích prahov na uliciach Mierová, Cesta 

Osloboditeľov, Októbrová 

16.16. Žiadosť o vypracovanie   projektu  dobudovanie ulice kpt. Jána Nálepku 

16.17. Žiadosť o vypracovanie projektu  na vybudovanie prístupovej cesty Pod Lipovou 

16.18. Odpredaj pozemkov pod garážami 

17. Diskusia 

18. Záver rokovania 

 

  

1. Otvorenie rokovania 

 

Starosta obce Ing. Juraj Uhrin v súlade s §13, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal a oboznámil prítomných 

s programom rokovania. Zasadania sa zúčastnili všetci poslanci obecného zastupiteľstva, okrem 

poslanca Miroslava Zelenčíka, ktorý sa ospravedlnil.  

V úvode bola prednesená  krátka prezentácia,  ktorá sa týkala mobilnej aplikácie FUTURITY 

využívanej mestami a obcami. Ide o aplikáciu vytvorenú priamo pre danú obec. Slúži  na jej 

prezentáciu, ale aj na posielanie oznamov a krátkych správ (kultúrne podujatia, cvičenia, úmrtia, 

dovolenky na OcÚ, očkovanie psov a mnohé iné). Každá organizácia si dokáže napĺňať túto aplikáciu 

sama. Správy sú rýchle, informatívne a krátke. Aplikácia sa stále vyvíja a dopĺňa. Ľudia pomocou tejto 

aplikácie dostávajú návrhy, postrehy, podnety od  obce. 

Rozprava 

Starosta:  aká je cena za túto aplikáciu? 

Odpoveď:  je to  vstupný poplatok 399,-  Eur,  potom mesačný poplatok 24,-  Eur s možnou zľavou to 

je maximálna cena, zverejnenie   na verejných serveroch a pre občanov je zadarmo. 

Používanie aplikácie je veľmi jednoduché, dá sa prepojiť s oficiálnou stránkou obce. Aplikácia je 

stavaná väčšinou na smarfóny. 

Ing. Holko: pán starosta už naznačil,  že takáto aplikácia existuje, no existujú aj iné aplikácie, podobné 

veci ako grafika, kultúra  majú obce spracované na oficiálnych stránkach. 

Zaujala okamžitá odozva občanov na podnety a podávanie podnetov pracovníkom obecného úradu. 

 

2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 

Starosta oboznámil  poslancov a prítomných občanov s programom rokovania. 

 

Rozprava 

Poslanec Poliak: podal pozmeňujúci návrh z dôvodu nesplnenia  uznesenia  z  25.2.2015. Požaduje 

priame nahrávanie a vysielanie externou firmou. Nie je zabezpečené adekvátne nahrávanie, 

titulkovanie a zverejnenie na webovom sídle obce. V bode rôzne predloží viaceré uznesenia zo 

športovej komisie a zároveň žiada,  aby bol  prerokovaný  bod programu  9 -   Informácia o príprave 

integrovanej stratégie rozvoja Muránska planina, Čierny Hron s tým, že obec súhlasí so zapojením.   

Tiež žiadal vysvetliť,  ako bude naložené s kamerovým záznamom, kde bude uložený. Jedná sa 

o nenaplnené uznesenie, ktoré je na prokuratúre. Či je odborne na to  zaškolený pracovník. Požadoval  

komplex informácií.  

Starosta: upozornil,  aby sa poslanci  držali programu,  nakoľko je náročný. Video záznam bude 

spracovaný na digitálny nosič a uverejnený na webovej stránke obce. 

 



Pozmeňovací návrh poslanca Poliaka 

Uznesenie č. 51/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí, 

s pozmeňovacím návrhom, aby program rokovania Obecného zastupiteľstva pre nesplnenie uznesenia 

č. 401/2014 nebol schválený, keďže pripravená kamera nezabezpečuje   priame vysielanie. Požaduje  

opätovne zvolať zasadnutie  do 14 dní  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 10 poslancov 

Za: 5 poslancov ( Pepichová, Štubňa, PaedDr. Benediková, Ing. Dundovič, Poliak,) 

Zdržal sa: 2 poslanci ( Mgr. Pacerová, PaedDr.Magera) 

Proti: 3 poslanci ( Hucík, Dobrotová, Krupa ) 

Uznesenie neschválené 

 

Poslanec Poliak : požiadal o  výklad nadpolovičnej väčšiny hlasov 

Starosta: nadpolovičná väčšina z 10 hlasov je 6 

Hlavný kontrolór: 6 z 11, 5 z 8 poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Poslankyňa PaedDr. Benediková:  žiadala o doplnenie programu o odvolanie člena komisie 

 

Pozmeňovací návrh  poslankyne PaedDr. Benedikovej 

Uznesenie č. 52/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s pozmeňovacím návrhom, aby do programu rokovania bol doplnený bod  – Odvolanie a menovanie 

člena v komisii pre sociálne veci a školstvo 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Poslanec Krupa – požiadal o prednesenie pozmeňovacieho návrhu 

Pozmeňovací návrh poslanca Krupu 

Uznesenie č. 53/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí, 

s pozmeňovacím návrhom, aby z programu rokovania bol stiahnutý bod 16.11. žiadosť o vypracovanie 

projektu na športový areál 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 10 poslancov 

Za: 10 

Zdržal sa 0 

Proti: 0 



Uznesenie prijaté 

 

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 54/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí,  

aby rokovanie OcZ  sa konalo podľa programu s odsúhlasenými pozmeňujúcimi návrhmi,  

predloženého starostom obce Ing. Jurajom Uhrinom  

 

Hlasovanie:   

Prítomných 10 poslancov 

Za: 8 poslancov 

Zdržal sa : 1 poslanec ( Ing. Dundovič) 

Proti: 1 poslanec ( Poliak ) 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 55/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ určuje  

a) za zapisovateľa zápisnice:  Alexandru Murínovú, referentku Obecného úradu 

b) za overovateľov zápisnice: Evu Pepichovú, Mgr. Máriu Pacerovú 

 

II/ volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda:  Milena Dobrotová 

b) členovia:  Ľubomír Štubňa, Jozef Hucík 

 

Hlasovanie: 

Prítomných : 10 poslancov 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom  

Hlavný kontrolór Ing. Martin Havaš predložil  správu o plnení uznesení. Uviedol, že správu o plnení 

uznesení začal  vypracovávať,  keď nastúpil a je stále aktualizovaná. Každá správa znela,  že 

uznesenia sú splnené alebo v plnení. Snaží sa poukazovať aj na staršie nesplnené uznesenia. 

Poukazuje,  že je problém vo vymožiteľnosti uznesení.  

 

Rozprava 

Ing. Havaš: uviedol, že bol  obvinený,  že klame a zavádza poslancov. Za posledné 4 mesiace 

spolupracuje s prokuratúrou a inými orgánmi. „V r. 2009 - 2012 nebola predložená žiadna správa.  

Všetci vieme,  čo hovorí NKÚ. Vedia to noví aj starí poslanci. Vezmite si zastupiteľstvo z júna 2012. 

Kritizoval som aj vtedy investičné akcie obce, nikoho neobhajujem. Pracujem  dva dni v týždni,  

stíham školenia, komisie. Mám 40% percentný úväzok, nie sme v meste,  kde má hlavný kontrolór 

plný úväzok a dvoch, troch ľudí. Zástupca starostu má na najbližší týždeň zvolať pracovné stretnutie,  

kde sa budeme  venovať len uzneseniam. Treba hľadať spoločné riešenie medzi obcou a obecným 

zastupiteľstvom. Keď tu bolo NKU, bolo tu šesť až sedem ľudí a  pol roka kontrolovali tri akcie.“ 

Ing. Dundovič: aké je percentuálne pochybenie 

Hlavný kontrolór -  okolo 80% pochybení . Robil  som kontrolu pingpongových stolov a mobilov 

v roku 2014 – zamerajme sa na veľké akcie, na  určitý okruh 

Poliak: 80% je obrovské číslo, poukazujem na poistnú zmluvu, ktorá vznikla v roku 2012 s tým,  že 

nebola zverejnená a tým  je neplatná. Zamestnanci obce nevedeli,  akú sumu môžu ukladať v trezore.  



 

Starosta: podpísal som  predlžujúcu zmluvu, vždy keď sa niečo nové kúpilo  

Ing. Bánik: cituje z rokovacie poriadku, do rozpravy sa k danému bodu hlásia aj občania 

Ing. Holko: na hlavného kontrolóra :  povedzte poslancom, že to nestíhate, požiadajte ich o posilu 

alebo o vrátenie úväzku  

Ing Bánik: aké dokumenty boli postúpené na prokuratúru a prečo? Správa o plnení uznesení 402 

a 403, dajú sa splniť, sú splniteľné na základe dokumentov, ktoré má obecný úrad k dispozícii. 

Hlavný kontrolór: rokovací poriadok, štatút, organizačná štruktúra. Vzniká precedens, na školení bolo 

oznámené, že obecné zastupiteľstvo nemôže ukladať starostovi a prednostovi, preto je to na 

prokuratúre, aby nás upozornila,  či konáme správne alebo nie. Ide o vysvetlenie zo strany štátu na 

postup. 

 

Zistené, že je prerušené video nahrávanie.  
 

 

3.1. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva  

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloženú   hlavným 

kontrolórom obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 poslancov 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

Poslanec PaedDr. Magera – opustil  z rodinných dôvodov rokovaciu 
miestnosť o 17.15 hod. 
 
 

3.2. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

Sú to vlastne správy,  ktoré sa  brali na vedomie v  zastupiteľstve minulý rok. Veľa obcí a kontrolórov 

robí súhrnné správy. Uvádzam tam názvy všetkých kontrol,  ktoré sa konali minulý rok. Hlavný 

kontrolór minimálne raz ročne predloží správu podľa zákona 369/1990  

Snažím sa, aby sa správy zverejňovali, posielam ich starostovi. Správa,  ktorá sa berie  na vedomie, je 

ukončená až keď prejde obecným zastupiteľstvom. Pokým sa neukončí, nemala by byť zverejnené na 

verejnosti. 

Ukončuje sa zdvihnutím ruky, berie -  neberie sa na vedomie, až potom sa môže zverejniť. 

 

Rozprava 

Poliak: správy z  kontroly sa preberali len na pracovnom stretnutí, ak všetci členovia komisií podpíšu 

zodpovednosti,  môžu sa preberať aj na komisiách.  

Ing. Bánik: vyjadril sa k ochrane osobných údajov. Upozornil,  že na internete sú zverejnené rodné  

čísla 

 



 

 

Uznesenie č. 57/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

Hlasovanie:  

Prítomných : 9 poslancov 

Za: 9 

Zdržal sa : 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Ing. Dundovič : V správe sa rieši aj kontrola mobilných telefónov a mobilných čísel na Obecnom 

úrade. Túto kontrolu sme preberali na pracovnom stretnutí. V správe sú uvedené telefónne čísla. 

Najväčší nedostatok bolo sledovanie jedného telefónneho čísla s biznis paušálom za 24,99 Eur 

mesačne. V súčasnosti je dané číslo zrušené. Výsledkom kontroly bolo,  že ohľadom jedného 

telefónneho čísla došlo k nehospodárnemu konaniu obce. Čísla materskej školy sa nechajú dobehnúť, 

aby sa neplatila pokuta. Obec dá o toľko menej peňazí na účet nízko rozpočtovky. 

Poliak: obec má zmluvu na spravovanie mobilných čísel z firmou PAYLESS,  za ktorú platí  480,- Eur 

ročne. Pri zrušení aktuálnych čísel zostáva nejakých 7 čísiel v správe, ktorú kapacitne môžu 

odsledovať referenti obecného úrad  a prednosta.  

 

Pozmeňovací návrh poslanca Poliaka 

Uznesenie č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce, aby bola zrušená zmluva s firmou PAYLESS, s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných : 9 poslancov 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Pozmeňovací návrh poslanca Poliaka 

 

Uznesenie č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce o predloženie výpisu hovorov  z telefónneho čísla 0911453087 za posledné dva roky 

s vyvodením dôsledkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 poslancov 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

3.3.  Správa hlavného kontrolóra č. 1/2015 

Kontrola sa týkala zakúpených pingpongových stolov. Vykonaná bola na základe podnetu. Kúpa 

stolov sa vykonala v roku 2011. Zistené nedostatky boli najmä: objednávka nebola zverejnená, 



následne výdavky na kúpu boli nad rámec schváleného rozpočtu.  Na stoly bolo schválených 500,- 

Eur,  ale stoly stáli  2 997,-  Eur za 3 kusy. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly nebolo dôsledné. 

Obec spravila objednávku, prišla faktúra, kedy sa zistilo, že na ňu neboli schválené finančné 

prostriedky. Výsledkom je,  že treba čím skôr vybrať miesto a umiestniť stoly.  

 

Rozprava 

Poliak: predkladá návrh na uznesenie 

Mgr. Karak: prípad pingpongových stolov – jeden za všetkých – dokumentuje netransparentnosť 

konania, či to mala na starosti komisia pre výstavbu, prečo to nemala na starosti komisia pre šport. 

Takéto stoly sa dajú kúpiť od 500,-  do 1000,-  Eur. Sú oficiálne firmy,  ktoré takéto stoly vyrábajú, dá 

sa spraviť prieskum trhu a potom vybrať najlepšiu ponuku. Poslanci majú byť skutočne strážnymi 

psami. Ako sa rokovalo s poslancami,  že sme  v minulom období nevedeli spraviť s týmto   nápravu. 

Hlavný kontrolór: finančná komisia   v minulosti, bod po bode  prechádzala  každú položku , každá 

položka  bola vysvetľovaná. 

Turňa: pán Karak pred dvomi rokmi sme sa rozprávali o tom,  že stoly pôjdu na  školský  dvor.  

Ing. Dundovič: niekto podnet na kúpu stolov musel dať 

Starosta: schvaľovalo sa to v rozpočtovom opatrení v roku 2011, tak o tom museli poslanci vedieť, 

uznáva,  že neboli namontované,  čo je veľká chyba,  nakoľko sa už mohli používať 

Mgr. Karak: nespájajme veľkonočný turnaj, stolno-tenisový oddiel  

Hlavný kontrolór: komisie v spolupráci s občanmi môžu navrhnúť vhodné lokality,  kde sa stoly 

umiestnia 

 

Uznesenie č. 60/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

predloženú správu hlavného kontrolóra č. 1/2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 poslancov 

Za: 9 

Zdržal sa : 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

Pozmeňovací návrh poslanca Poliaka 

Uznesenie č. 61/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce, aby vyvodil konzekvencie voči osobám , ktoré nesú zodpovednosť za nákup  

pingpongových stolov a informoval   poslancov obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 9 

Za: 5 (Poliak, Ing. Dundovič,  Pepichová, Mgr. Pacerová, PaedDr. Benediková) 

Zdržal sa: 2 (Krupa, Štubňa) 

Proti: 2 (Dobrotová, Hucík)  

Uznesenie prijaté 

 

3.4.  Správa hlavného kontrolóra č.  2/2015 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 62/2015 



Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra č. 2/2015 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

  

 

4. Schválenie zmeny rozpočtu obce 

Na finančnej komisii bol prerokovaný návrh zmeny rozpočtu a to konkrétne príjem vo výške 80 000,- 

Eur.  

 

Rozprava 

Poliak: priamo v kompetencii starostu obce je tu organizačná štruktúra. V najbližšom čase pribudne 

jeden referent na obecnom úrade,  nie je možnosť skĺbiť činnosť?  Obecný úrad je niekoľko rokov 

vnímaný  vo veľmi zlom svetle . Niekoľko rokov tu nefunguje organizačná štruktúra. Chcel poukázať 

na zvláštnu skutočnosť, že je vytvorené nové referentské miesto. Čo bude ďalej vrhať svetlo na výkon 

obecného úradu. 

Ing. Holko:  žiadal obhájiť nové miesto 

Prednosta: prešlo nám veľa kompetencií na životné prostredie a odpadové hospodárstvo, tieto činnosti 

boli dosť rozdelené medzi ostatných pracovníkov a teraz to bude mať jeden pracovník 

Poliak: Žiada výstup a analýzu odpadového hospodárstva 

Mgr. Starke: nie je to na dobu určitú, je to narozpočtované do konca rozpočtového obdobia, teda do 

konca roka 

 

Uznesenie č. 63/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.  5/2015 v predloženom rozsahu 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

5.  Schválenie rokovacieho poriadku komisií pri OcZ 

 

Na základe uznesenia je  predložený rokovací poriadok, ktorý  vysvetľuje poslanie komisií, činnosť, 

funkcie komisií. Poradná, iniciatívna funkcia komisií, pôsobnosť komisií, ktoré komisie zriaďuje 

obecné zastupiteľstvo. 

 

Komisie: 

 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a prešetrovanie sťažností 

2. Komisia pre financovanie a správu majetku obce 

3. Komisia pre kultúru a šport 

4. Komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 



5. Komisia pre sociálne veci a školstvo 

6. Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

7. Komisia pre občianske záležitosti – ZPOZ  

 

Podpredsedovia komisií nemusia byť. 

 

Rozprava  

Petrásková – na minulej komisie bolo povedané, že sa komisia na základe zákona nemôže nahrávať, za 

čo ste ma naposledy na políciu udali za ohováranie 

Poliak – športová komisia bola verejná, boli pozvaní všetci občania cez web a rozhlas, ak bude 

verejná,  bude to napísané v pozvánke 

Ing. Dundovič – komisie sú neverejné, v prípade potreby sa prizvú občania 

Starosta - kto bude pozvaný na komisiu  rozhodne predseda komisie 

 

Uznesenie č. 64/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Valaskej v predloženom rozsahu 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

Rokovací poriadok vymedzuje pôsobnosť zastupiteľstva, základné pojmy,  personálne zmeny v OcZ, 

zmeny v jeho orgánoch, voľbu hlavného kontrolóra,  zánik a zmenu mandátu poslanca OcZ , voľbu 

predsedov a členov komisií OcZ, personálne zmeny v obecnom hasičskom zbore, zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, zvolávanie, pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Rozprava: 

Ing. Havaš - predtým bolo ukončenie zasadania zastupiteľstva o 20.00, teraz to v novom poriadku  nie 

je. 

Prednosta:  o 20.00 môže dať starosta hlasovať o tom,  či rokovanie bude pokračovať alebo sa odloží 

na iný deň 

Poliak:  pán prednosta má iný rokovací poriadok ako poslanci, v písomnej podobe bol zaslaný 

v pondelok, je doplnený nejakými bodmi, žiada, aby bol rokovací poriadok zaslaný všetkým 

zainteresovaným a komisiám,  aby sa k nemu vyjadrili 

Starosta:  pýtal sa na akékoľvek zmeny, ktoré by po schválení boli zapracované do rokovacieho 

poriadku 

Ing. Holko – v rokovacom poriadku, nemal som možnosť do neho zasiahnuť, vychádzal z toho, čo 

povedal pán Poliak, chce vyjasniť veci, ktoré sa týkajú občanov,  

 

Rozprava 

Ing. Bánik: aby rokovací poriadok prešiel komisiou, aby sa k nemu mohli vyjadriť 

Petrásková: skrutátor by mal byť iná osoba ako je vedúci zastupiteľstva 

Starosta:  hlasy ráta zapisovateľka a ja, pričom máme aj videonahrávku, je tu 11 poslancov, ktorí to 

odkontrolujú 

Štubňa :aby všetci mali jedno  rovnaké znenie rokovacieho poriadku, za ktoré budú hlasovať 

 

Pozmeňovací návrh poslanca Poliaka. 

Uznesenie č. 65/2015 



Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s pozmeňovacím návrhom, aby schválenie rokovacieho poriadku bolo stiahnuté z rokovania 

a prerokované na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OcZ  

 

Uznesenie č. 66/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ ruší 

doteraz platné zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OCZ 

II/schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OcZ so zapracovanými pripomienkami 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 9 

Za 6 (PaedDr. Benediková, Pepichová, Mgr. Pacerová,  Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík) 

Zdržal sa: 3 (Poliak, Štubňa, Krupa) 

Proti : 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

8. Odvolanie a vymenovanie člena v komisii životného prostredia, poľnohospodárstva 

a prírodných hodnôt 

 

Uznesenie predložil zástupca starostu PaedDr.  Magera, ktorý navrhuje odvolať Ing. Dášu Matejkovú,  

nakoľko Ing. Matejková  pracuje na životnom prostredí  ako inšpektorka,   vzniká  konflikt záujmov. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 67/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena komisie : Ing. Dášu Matejkovú 

II/ vymenúva člena komisie: Jozefa Hucíka 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 9 

Za: 9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

9. Informácia o príprave integrovanej stratégie rozvoja územia Muránska planina – 

Čierny   Hron, súhlas so zapojením obce do programu Leader v programovom období 

2014-2020 ako člena Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 



Príchod poslanca PaedDr. Mageru:  18.20 

Niektorí poslanci ( PaedDr. Magera, Mgr.  Pacerová, Poliak, Ing.  Dundovič) sa zúčastnili 

pracovného stretnutia poslancov v Hronci. Informácie podali  poslanci Poliak a PaedDr. 

Magera. 

My sme dlhoročným členom spolku, ale neaktívnym. Aktívny znamená platiť členské, čo je 

0,4 Eur na občana (cca 1500,- Eur na rok) 

Naša obec je veľmi dôležitá, nakoľko je dôležité, aby bolo zabezpečené prepojenie  

katastrálnych území susediacich obcí. Ak by sme neboli členmi my,  nemôže ním byť ani 

Hronec  a Osrblie. Začlenením sa budeme podieľať na tomto projekte, obec bude môcť 

predostrieť svoje návrhy a bude do projektu zasahovať tým,  čo by chcela na čo použiť. Tento 

projekt súvisí hlavne s rozvojom regiónu. 

Išlo o dobrovoľné stretnutie. 

Podmienkou čerpania financií a iných výhod je členstvo. Získame MAS a budeme sa môcť 

podieľať na programoch, návrhoch a stratégii rozvoja. Bude sa informovať širšia verejnosť 

o tomto programe. Na základe rozhodnutia Valaskej sa budú odvíjať aj rozhodnutia ostatných 

obcí. 

 

Uznesenie č. 68/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

informáciu o príprave integrovanej stratégie rozvoja územia Muránska planina – Čierny   

Hron, súhlas so zapojením obce do programu Leader v programovom období 2014-2020 ako 

člena Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 

II/ súhlasí 

so zapojením obce Valaská do programu Leader v programovom období 2014-2020 ako člena 

Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika 

 

Rozprava  

Starosta: ďakujem starým členom  redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika za ich prácu, 

prípravu materiálov 

Ing. Dundovič : nedochádza k čistkám, všetci odchádzajú na vlastnú žiadosť 

PaedDr. Magera: v roku 2011 zastupiteľstvo zvolilo starých členov redakčnej rady. Jediný 

člen, ktorý bude pokračovať  je Mgr. Art.  Adriana Bundová. Oslovil mnohých obyvateľov 

obce,  aby sa vytvorila nová rada, bolo by dobré, aby tam bol z každej oblasti niekto. 

Poliak: obecnému zastupiteľstvu bude predložený štatút,  ktorým sa redakčná rada bude riadiť 

a bude vypracovaný v čo najkratšom čase. Redakčná rada by mala byť zodpovedná za obsah,  

ktorý bude Hlásnik mať. Mal výhradu voči členke Silvii Vilhanovej. 

Ing. Holko: v súvislosti s týmto by nemali byť uverejňované len populistické veci. Odporúča 

do redakčnej rady pani Petráskovú, aby Hlásnik obsahoval aj kritiku. 

Krupa : v poslednom Hlásniku pani Petrásková uvádzala že „prevliekol kabát“ a zavádzala   

PaedDr. Magera : nechcú ju mať ako členku, pán Magera sa ospravedlnil pani Petráskovej 



Cipciar: ospravedlnil sa starostovi, ak ho niečím urazil. Redakčná rada sa zachovala neslušne 

tým, že ho roznosila po obci. Ak je v kompetencii redakčnej rady tak hrubo uraziť ľudí, ktorí 

píšu do Hlásnika. Ľudia tam píšu „ako im huby narástli“. Treba písať aj kritiku. 

Na čo je takáto redakčná rada.  Redakčná rada by mala v Hlásniku  informovať o tom, čo sa 

v obci robí, pripravuje, mala by  obsahovať aj kritiku. Dúfa, že sa to už opakovať nebude. 

Mgr. Karak: obecný  úrad, by si mal zobrať za svoje do každého čísla hlásnika uverejniť, čo sa 

deje, čo sa pripravuje z pozície obce. Stála rubrika o informovanosti ľudí v obci o tom 

najdôležitejšom, čo na úrade pripravuje, robí a bude pripravovať. 

Mgr. Pacerová: všetky pripomienky sa preberali na komisii, v žiadnom čísle  nebudú 

uverejnené žiadne vulgarizmy. Osobne sa mi Hlásnik páčil, vždy som tam našla zaujímavé 

veci. Rada hlásnika  sa bude snažiť, aby časopis bol dobrý, latka je nastavená vysoko. 

Ing. Holko: Hlásnik bol v minulosti aj zneužitý, ale ten štatút by to  mal riešiť,  členom redakčnej rady 

by mal byť aj niekto z obce 

Cipciar: Hlásnik stráca na popularite 

PaedDr. Benediková: každého zaujíma niečo iné, nedá sa vyhovieť úplne každému 

Ing. Dundovič:  hlásnik nečítajú len dospelí, kritika musí byť dobrá, neurážať ľudí, z článkov nemá 

byť cítiť nevraživosť a nenávisť 

Poliak – najnovší hlásnik bude vydaný až po schválení štatútu, môže sa využiť aj na reklamu 

a časť nákladov by v tom prípade uhrádzali inzerenti. 

Mgr. Pacerová:  štatút bude uverejnený na prvej strane nového Hlásnika, stará redakčná rada 

štatút mala, majú z čoho vychádzať nakoľko sú tam zaujímavé veci. 

 

Uznesenie č. 69/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika: 

Moniku Senčekovú, Mgr. Milenu Fábryovú, Mgr. Štefániu Piliarovú 

II/ vymenúva členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika v období 2015-2018: 

Mgr. Art. Adrianu Bundovú, Mgr. Denisu Maťovčíkovú, Mgr. Máriu Pacerovú, Máriu 

Pančíkovú, Silviu Vilhanovú a Tomáša Náthera (fotograf) 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov: 10 

Za:  9 

Zdržal sa: 0 

Proti: 1 ( Poliak) 

Uznesenie prijaté 

 

11.Návrh na odvolanie a vymenovanie členov rady školy Materská škola Valaská 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 70/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

I/ odvoláva zástupcov obce v rade školy: Blaženu Pastírovú, Annu Dobríkovú 

II/ vymenúva zástupcov obce v rade školy: Evu Pepichovú, Milenu Dobrotovú 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Zdržal sa: 0 



Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

12.Návrh na vymenovanie zástupcu rady školy Základná umelecká škola Valaská 

 

V minulých obdobiach nebol členom rady školy nijaký poslanec. Preto sa navrhuje pán 

poslanec Zelenčík. 

 

Rozprava 

je to vecou zriaďovateľa ako sa rozhodne, kto bude členom a koľko bude členov rady školy.  

 

Uznesenie č. 71/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ vymenúva zástupcu obce v rade školy: Miroslava Zelenčíka 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

13. Zabezpečiť zverejnenie platných VZN na web stránke obce 

 

Ing. Dundovič :  nezverejnených VZN je viac 

Poliak dal pozmeňujúci návrh, aby boli zverejnené všetky platné VZN do 31.5.2015 

 

Pozmeňovací návrh poslanca Poliaka 

Uznesenie č. 72/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s pozmeňovacím návrhom, aby bol do uznesenia doplnený termín do 31. 05. 2015 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 73/2015  

žiada 

Obecný úrad zabezpečiť zverejnenie všetkých  platných VZN obce Valaská do 31. 05. 2015 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

14. Žiadosť o účasť poslancov na valnom zhromaždení spoločnosti VALBYT, s. r. o. 

 



Poslanci žiadali o účasť na valnom zhromaždení spoločnosti Valbyt, s. r. o. 

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce zabezpečiť  účasť poslancov na každom  valnom zhromaždení spoločnosti                   

VALBYT, s. r. o. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

15. Predloženie aktualizovaného  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Navrhuje finančná komisia. 

  

Rozprava 

Poliak: VZN bolo prijaté v roku 2009 a od tohto roku nebolo dodržiavané. Je potrebné ho 

aktualizovať, pretože to,  ktoré tu bolo, sa nedodržiavalo 

Prednosta: musí sa to doriešiť, vedeli o tom poslanci, dotácie schvaľovali poslanci a starosta 

obce,  

Starosta: záleží na tom ktoré a aké dotácie  

Štubňa: objem financií bol v rozpočte, konkrétne komu koľko peňazí išlo vedel len pán 

starosta 

 

Uznesenie č. 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

Obecný úrad zabezpečiť predloženie aktualizovaného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce v termíne do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.  Rôzne 

 

Rozprava: 

poslanec Krupa dal žiadosť na stiahnutie bodu 16.1 stiahnutie z rokovania. 

 

Pán Hučko : ak sa znovu spraví nejaké ihrisko, ktoré bude mať natlačené na plote, postaví múr, 

aby nepočul „vybrané slová“. Dal žiadosť, na ktorú mu bolo odpovedané, že sa to bude riešiť. 

Koľko tých ihrísk chcú mať. Každý rok si opravuje plot, tento rok nepratal sneh a auta mali 

problém hore cestou vyjsť.   

PaedDr. Magera : ide sa tam spraviť bežecká dráha pre deti,  aby nebehali po asfalte 



Ing. Dundovič :odporúča sa neodpredať tento pozemok, je to výhodný pozemok, poslanci 

zastupujú obec a bude sa využívať na športoviská. Ak sa posunie záhrada k ihrisku, deti tam 

ostanú a naďalej budú kričať. Deti nezmeníme. Každý býva niekde, kde je nejaký problém. 

Poliak: myšlienka je taká vytvoriť s pripomienkovaním všetkých občanov, celý areál 

Občanom sa ponúkne nákres voľnej plochy, aby sa k tomu mohli vyjadriť a spraviť projekt. 

Tento areál má zvláštne pôsobenie aj čo sa týka správcu. Multifunkčné ihrisko je v stave 

základnej rekonštrukcie. Je tu otázka 3-4 mesiacov možnosť dobudovania areálu. 

Bubelíny: prečo nie sú bežecké trate v areáli, tam sú lúky 

PaedDr. Magera: nespĺňa to podmienky, kde by sa hrali deti z družiny 

PaedDr. Benediková: behá sa okolo činžiakov, pedagóg  nevidí za roh, je zodpovedný za 

bezpečnosť detí 

Ing. Holko: riešenie dopravnej situácie – bolo by všetko  vyriešené 

Uvidíme, ako to bude v budúcnosti 

Ing. Dundovič :nechceme, aby tam boli len deti, chceme to pre všetkých občanov  

Cipciar : pri osobitnej škole je veľký pozemok 

PaedDr. Benediková: potom prídu iní občania, načo ste nám sem dali športové ihrisko, v čom  

bude horšie oproti tomu že tam je niečo vybudované 

Turňa : zhruba 15 rokov dozadu, my,  ktorí sme  tam chodili hrávať, je to o výchove našich 

detí a o výchove nás, nie je to o správcovi 

Starosta: bude to riešené ešte na stavebnej komisii 

 

Pozmeňovací návrh poslanca Krupu 

Uznesenie č. 76/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s pozmeňovacím návrhom, aby bol z programu rokovania stiahnutý  bod č. 16.1. Žiadosť 

o odkúpenie časti obecného pozemku – Igor Hučko,  TDH 462/16, 976 46 Valaská  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov: 10 

Za : 7 

Zdržal sa: 2 (PaedDr. Magera, Hucík) 

Proti: 1 ( Ing. Dundovič) 

Uznesenie prijaté 

 

16.1. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Igor Hučko,  TDH 462/16, 976 46 

Valaská 

Stiahnuté z rokovania 

 

16.2. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, Jolana Kučerová,  Tatranská  231/9,                

976 46  Valaská 

Na podnet stavebnej komisie predniesol predseda stavebnej komisie poslanec Krupa ďalší bod, 

ktorý bol prerokovaný v komisiách 

 

Uznesenie č. 77/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

odporúča 

žiadateľke  Jolane Kučerovej, trvale bytom Tatranská  231/9, 976 46  Valaská na odčlenenie 

parcely  KN-C 294/1 – trvalý trávnatý porast vypracovať geometrický plán na vlastné náklady. 

 

Hlasovanie: 



Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

16.3. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku - Schválenie odpredaja pozemku, žiadateľ 

MUDr. Juraj Pepich, Chalupkova 500/1, 976 46  Valaská  

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 78/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) súhlasí 
s odpredajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 1528/1 – záhrada, o výmere 122 m
2 

,  zapísané na LV č. 980 vo 

vlastníctve obce  v katastrálnom území Valaská pre žiadateľa MUDr. Juraja Pepicha, trvale bytom 

Chalupkova 500/1, 976 46  Valaská  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 

dlhodobo užíva žiadateľ, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k 

obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s 

vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho. Číslo geometrického plánu: 36639729-

243/14, vyhotoviteľ: Saj Židlovo 3, Brezno, zo dňa 03. 09. 2014. 

b) žiada 

Obecný úrad zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej  časti uznesenia 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.4. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – František Bubelíny a manželka Mária 

Bubelínyová, TDH 456/34, 976 46  Valaská 

 

Rozprava: 

Bubelíny : nafotil situáciu a ukázal fotky poslancom, pán Havaš si vysadil stromy, keď si odkúpim tú 

prístupovú cestu, nikoho nebudem obmedzovať, ak si obreže stromy, má normálny prístup, chcem si 

zabezpečiť prístup do garáže 

Štubňa: nikdy sa neodpredávala cesta ku garážam 

Ing. Dundovič : obec už raz pochybila s prístupovou cestou, nemôžeme vedieť, čo bude za 15 rokov, 

som proti predaju 

 

Uznesenie č.79/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) súhlasí 
so zverejnením zámeru na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 1525/3 – zastavaná plocha, o výmere 31 m
2 

,  zapísané na LV č. 980 vo 

vlastníctve obce  v katastrálnom území Valaská pre žiadateľa Františka Bubelínyho s manželkou 

Máriou Bubelínyovou, bytom TDH 456/34,  976 46  Valaská  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 dlhodobo užíva žiadateľ, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom 

tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa s povinnosťou kupujúceho uhradiť 

náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho. Číslo geometrického 

plánu: 44583486-048/2012,  zo dňa 06.06.2012, vyhotoviteľ: Valentíny, s. r. o. Opalova č. 16, 974 05  

Banská Bystrica  

b) odporúča 

starostovi obce neodpredať časť obecného pozemku par. Číslo KNC – 1525/4 zastavaná plocha 

o výmere 48 m
2 

 ako prístupovú cestu ku garáži a to z dôvodu, aby majiteľovi susediacej garáži nebol 

zamedzený prístup. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.5.  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Emil Babic,  Švermova 7, 976 45  Hronec 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 80/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) súhlasí 
so zverejnením zámeru na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 1525/2 – zastavaná plocha, o výmere 15 m
2 

,  zapísané na LV č. 980 vo 

vlastníctve obce  v katastrálnom území Valaská pre žiadateľa Emila Babica, trvale bytom Švermova 7, 

976 45  Hronec,   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 dlhodobo užíva 

žiadateľ, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských 

práv žiadateľa s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do 

KN v prospech kupujúceho. Číslo geometrického plánu: 44583486-048/2012,  zo dňa 06.06.2012, 

vyhotoviteľ: Valentíny, s. r. o. Opalova č. 16, 974 05  Banská Bystrica  

b) odporúča 

starostovi obce neodpredať časť obecného pozemku par. Číslo KNC – 1525/5 zastavaná plocha 

o výmere 11 m
2 

 ako prístupovú cestu ku garáži a to z dôvodu, aby majiteľovi susediacej garáži nebol 

zamedzený prístup. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.6. Žiadosť o zámenu obecných pozemkov s pozemkom vo vlastníctve dotknutých 

spoluvlastníkov  

Komisia pre rozvoj obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 



Uznesenie č. 81/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ ruší uznesenie č. 297/2014 zo dňa 04. 06. 2014 v plnom rozsahu 

II/ schvaľuje 

zámenu časti pozemku parc. C-KN č. 1465/12 o výmere 3 m
2
, ktorá je geometrickým plánom 

spoločnosti GeoPLUS, s.r.o. č. 36041459-156/2013 označené ako diel č. 2  a časti pozemku parc. C-

KN č. 1465/13 o výmere 86 m
2 

, ktorá je geometrickým plánom spoločnosti GeoPLUS, s.r.o. č. 

36041459-156/2013 označené ako diel č. 3, vo vlastníctve obce Valaská s časťou pozemku parc.                 

C-KN č. 1468 o výmere 89 m
2
, ktorá je geometrickým plánom spoločnosti GeoPLUS, s.r.o.                           

č. 36041459-156/2013 označené ako diel č. 4 vo vlastníctve Jaroslava Kučeru a Bc. Ľubici Kučerovej 

obaja bytom Hronská 435/6, 976 46  Valaská, Márii Kučerovej, Mgr. Márii Kučerovej, obe bytom  

Hronská 434/8, 976 46  Valaská, Ing. Radovanovi Kučerovi,  bytom Dr. Clementisa 1218/18, 977 01  

Brezno a Ing,. Jánovi Kučerovi bytom Krížna č. 9, 976 13  Slovenská Ľupča 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.7.  Žiadosť o opravu uznesenia – zámeru na  odpredaj pozemku Jaroslav Kučera, Hronská 

435/6, 976 46  Valaská 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 82/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ ruší uznesenie č. 298/2014 zo dňa 04. 06. 2014 

II/ súhlasí 

so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku parc. C-KN č. 1465/13 o výmere 146 m
2
 

zapísaného na LV č. 980 vo vlastníctve obce Valaská, ktorá je vyčlenená geometrickým plánom 

spoločnosti GeoPLUS, s.r.o. č. 36041459-156/2013 do vlastníctva Jaroslava Kučeru a Bc. Ľubici 

Kučerovej obaja bytom Hronská 435/6, 976 46  Valaská, Márii Kučerovej, Mgr. Márii Kučerovej, obe 

bytom Hronská 434/8, 976 46  Valaská, Ing. Radovanovi Kučerovi bytom Dr. Clementisa 1218/18, 

977 01  Brezno a Ing. Jánovi Kučerovi bytom Krížna č. 9, 976 13  Slovenská Ľupča.  

Dôvodom osobitného zreteľa je účelné využitie pozemku vlastníkom susediacich nehnuteľností, ktorý 

z druhej strany susedí s verejným priestranstvom vo vlastníctve obce Valaská. Tento pozemok obec 

Valaská vyhlasuje za prebytočný. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 



 

 

16.8. Žiadosť o zámenu pozemku – Milan Ťažký,  Mlynská 382, 976 45  Hronec 

 

Uznesenie č. 83/2015 

Obecné zastupiteľstvo  vo Valaskej 

odporúča 

neuskutočniť zámenu časti pozemku parcelné číslo KN-E 2341- orná pôda o výmere 2185 m
2 

,  

vo vlastníctve žiadateľa Milana Ťažkého za pozemok vo vlastníctve obce KN-E 2250 – trvalý 

trávnatý porast v tej istej výmere 2185m
2  

a to z dôvodu, že uvedená zámena je pre obec 

nevýhodná. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Milan Ťažký, Mlynská 382, 976 45  Hronec 

 

Rozprava: 

Štubňa: nemáme nadbytočný pozemok pre pána Ťažkého,  ale schválime  pozmeňujúci návrh  pre 

tento pozemok na zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku ako prebytočný majetok obce. 

  

Pozmeňovací návrh poslanca Štubňu 

 

Uznesenie č. 84/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

zverejnenie zámeru  na odpredaj pozemku parcelné číslo KN-E 2250 trvalý trávnatý porast o výmere 

2185 m 
2 
ako prebytočný majetok 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.10. Predloženie návrhu na odkúpenie rodinného domu – rodina Oračková, Piesok 

Pani Oračková prišla na úrad, či by sme  neodkúpili rodinný dom na Piesku, nakoľko bývajú 

v Čechách. Nechcú ho predať Rómom, ktorí oň prejavili záujem. Starosta tam bol na obhliadku 

a zistil, že je v dezolátnom stave. 

Stavebná komisia sa týmto zaoberala. 

 

Uznesenie č. 85/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 



predložený návrh na odkúpenie rodinného domu  rodiny Oračkovej na Piesku 

II/odporúča 

starostovi obce neodkúpiť rodinný dom rodiny Oračkovej,  bytom Robotnícka č. 361, 976 43  Piesok 

parcelné číslo 2101 o výmere 231m
2 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.11. Žiadosť o vypracovanie projektu na športový areál 

Stiahnuté z rokovania 

 

16.12. Žiadosť o vypracovanie projektu rekonštrukcia jazierka Tajch a prístupovej cesty 

Rozprava 

PaedDr. Magera: na komisii životného prostredia bolo preberané prepadové územie, ktoré s týmto 

súvisí. Jaskyniari sa vyjadrili, že nám pošlú stanovisko. Predkladá návrh na stiahnutie z rokovania,  

nakoľko je dôležité, aby sa Tajch rekonštruoval až po ich vyjadrení, nakoľko by sa mohlo niečo stať 

 

Prednosta:  prečítal posudok jaskyniarov, ktorý hovorí o tom, že prepadové územie treba preskúmať 

a zmapovať, vykonať sériu skúšok 

Ing. Holko: či sa v tejto súvislosti riešila aj hudobná škola 

 

Pozmeňovací návrh poslanca PaedDr. Mageru 

 

Uznesenie č. 86/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s pozmeňovacím návrhom, aby  bol bod 16.12. Žiadosť o vypracovanie projektu Rekonštrukcia 

jazierka Tajch a prístupová cesta stiahnutý z rokovania 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Zástupca starostu navrhol aspoň krátku  minútovú prestávku. 

 

V Zmysle rokovacieho poriadku dal starosta procedurálnym 
uznesením odhlasovať prestávku 
 

Uznesenie č. 87/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 



S prerušením rokovania na 10 minút 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Opätovné začatie rokovania 20.20 hod. 
 

16. 13. Žiadosť o vypracovanie projektu – cesta Pod Hrbom 

 

Rozprava 

Štubňa: je to v súkromných záhradách, tá cesta je v poriadku, niektorí ľudia si to už opravili sami 

a iným to ide spraviť obec, do panelov boli zasadené ploty 

Turňa: nedodržala sa zásada oporných múrov, bol privolaný statik, niektoré časti tohto múru boli 

osadené zle. Stále hľadá, obvoláva projektantov, ktorí by sa na to podujali,  na paneloch sú použité 

rôzne materiály   

Ing. Bánik:  bola tam  prašná cesta, oporné múry vznikli počas akcie „Z „ pri budovaní asfaltovej cesty 

a kanalizácie. V minulom volebnom období bol zámer vykonať sanáciu oporných múrov, od obce bola 

informácia, že to obec robiť nebude 

Starosta: nezmenilo sa to 

Turňa:   riešenie také,  aby sa to riešilo v záhradách sa predišlo zvaleniu, oporný múr v záhrade  

Druhá varianta – vykope sa ryha, zaleje betónom, spraví sa výstuž 

ak je to vlastníctvo niekoho iného, obec to robiť nemôže, ľudia permanentne stavajú svoje autá na tej 

strane cesty, istým spôsobom ide aj o sanáciu cesty 

Ing. Holko:  požiadať o odborné vyjadrenie a vyjadrenie dotknutých osôb 

PaedDr. Benediková : obec by sa na projekte podieľala  čiastočne finančne  

Starosta:  dá sa vypracovať projekt a potom by prebiehali jednania 

Vypracujú sa dva,  tri varianty a potom sa vyberie jeden z nich 

 

Uznesenie č. 88/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

žiadosť komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán  a prizvaných poslancov z ďalších 

komisií na vypracovanie projektu – cesta Pod Hrbom 

II/ odporúča 

starostovi obce predložiť cenové ponuky na vypracovanie   projektu  „ cesta Pod Hrbom “ v termíne 

do  31. 05. 2015 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 



 

 

16.14. Žiadosť o vypracovanie projektu – vybudovanie chodníka na ulici Strojárenská Piesok 

Rozprava: 

Prepadnutá cesta. Ľudia a autá chodia po garáde (kanáli) 

 

Uznesenie č. 89/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

žiadosť komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán  a prizvaných poslancov z ďalších 

komisií na vypracovanie projektu vybudovanie chodníka na ulici Strojárenská Piesok 

II/ odporúča 

starostovi obce predložiť cenové ponuky na vypracovanie   projektu  „Vybudovanie chodníka na ulici 

Strojárenská, Piesok“ v termíne do  31. 05. 2015 

 

Hlasovanie:  

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.15. Predloženie návrhu na umiestnenie spomaľovacích prahov na uliciach Mierová, Cesta 

Osloboditeľov, Októbrová, Partizánska cesta 

 

Rozprava: 

Mierová – z Cesty osloboditeľov na Piesok 

Značku posunúť za križovatku, pred odbočkou pod kravínom posunúť značku až za ňu 

Chýba značka koniec a začiatok obce 

Ulica Partizánska - retardéry, bývajú tam deti 

PaedDr. Benediková: Partizánska cesta  – znížená rýchlosť na 40 km,  tam ju dodržiava málokto, je 

úzka, navigácia zavedie tade  každého,  keď ide napríklad  do Osrblia, vyhovuje jeden smer z Valaskej 

do Hronca. V zime, keď hore tým kopcom sa nedá vyjsť, musel by tam byť nonstop posýpač a pluh. 

Nevyriešila by to jednosmerka, nemôže tam byť. 

Riešiť treba aj iné ulice, parkovacie miesta, riešme to ako jednu celkovú dopravnú situáciu naraz. 

Starosta: dopravný projekt je zadaný, riešia ho v Banskej Bystrici 

Príde projektant, prejdeme si obec, určíme, kde čo má byť, tak aby tam bolo všetko, spraví sa 

prieskum. 

 

Uznesenie č. 90/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

odporúča 

starostovi obce požiadať dotknuté orgány na vydanie súhlasu s umiestnením spomaľovacích prahov na 

uliciach Mierová, Cesta Osloboditeľov, Októbrová a Partizánska cesta 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 



Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

16. 16. Žiadosť o vypracovanie projektu dobudovanie ulice kpt. Jána Nálepku 

Rovnaký charakter. Nachádzajú sa tu aj súkromné pozemky. Treba sa zamýšľať aj nad prípadným 

odkupovaním. Ľudia prejavili záujem a kúpu pozemkov a výstavbu domov. 

 

Uznesenie č. 91/2015 

I/ berie na vedomie 

žiadosť komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán  a prizvaných poslancov z ďalších 

komisií na vypracovanie projektu – dobudovanie ulice kpt. Jána Nálepku 

II/ odporúča 

starostovi obce predložiť cenové ponuky na vypracovanie   projektu  „dobudovanie ulice kpt. Jána 

Nálepku “ v termíne do  31. 05. 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

16. 17. Žiadosť o vypracovanie projektu na vybudovanie prístupovej cesty Pod Lipovou 

Rovnaký charakter ako body predtým. Ide o poľnú cestu nachádzajúcu sa pod Pacerovcami. 

 

Rozprava 

Ing. Holko: upraviť tak, aby piesok a štrk neupchával odvodňovacie šachty, pretože počas prívalových 

dažďov zaplavuje garáže a dvory. 

Treba ošetriť aj cestu k altánkom a altánky, aby autá zvážajúce drevo nešli po novej ceste. 

Autá ku altánkom chodia po tráve, ktorá sa kosí 

Ing. Holko: treba tam umiestniť zábranu 

 

Uznesenie č. 92/2015 

I/ berie na vedomie 

žiadosť komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán  a prizvaných poslancov z ďalších 

komisií na vypracovanie projektu –  „Vybudovanie prístupovej cesty Pod Lipovou“ 

II/ odporúča 

starostovi obce predložiť cenové ponuky na vypracovanie   projektu  „Vybudovanie prístupovej cesty 

Pod Lipovou “ v termíne do  31. 05. 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 



Uznesenie prijaté 

 

 

16. 18. Odpredaj pozemkov pod garážami 

O týchto uzneseniach sa bude hlasovať anblok. Ide o odpredaj pozemkov majiteľov garáží 

v súčasnosti patriacich obci. 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 93/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská  -  pozemku parcelné číslo  KN-C 1627  

o výmere 26 m
2 

v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na 

ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia   NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 

01. 2009 

pre žiadateľa Róbert Belák, rodený Belák, dátum narodenia 18. 08. 1990, r.č. 900818/7760, bytom 29. 

augusta 99, 976 45  Hronec 

b) žiada 

Obecný úrad zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej  časti uznesenia 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 94/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská  -  pozemku parcelné číslo  KN-C 1752  

o výmere 22 m
2 

v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na 

ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia   NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 

01. 2009 

pre žiadateľa Juraj Fellner, dátum narodenia 14. 02. 1939, r.č. 390214/766, a manželka  Darina 

Fellnerová, rodená Vaňová, dátum narodenia 05. 08. 1939, r.č. 395805/719 obaja bytom Októbrová 

470/7, 976 46  Valaská 

b) žiada 

Obecný úrad zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej  časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 



 

Uznesenie č. 95/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská  -  pozemku parcelné číslo  KN-C 1895  

o výmere 21 m
2 

v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na 

ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia   NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 

01. 2009 

pre žiadateľa Igor Schüsser, dátum narodenia 23. 05. 1954, r.č. 540523/0721 a manželka Anna 

Schüsserová, rodená Vetráková, dátum narodenia 22. 06. 1950, r.č. 505622/187, trvale bytom Lopej, 

ul. Družby 43, 976 98 Podbrezová - Lopej 

b) žiada 

Obecný úrad zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej  časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 96/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská  -  pozemku parcelné číslo  KN-C 1598  

o výmere 20 m
2 

a KN-C 1659 o výmere 24 m
2  

v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý 

žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia   

NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009 

pre žiadateľa Alžbeta Flimelová, rodená Kňazíková,  dátum narodenia 23. 10. 1947,                               

r.č. 476023/766, bytom Námestie 1. Mája 459/3, 976 46  Valaská 

 

b) žiada 

Obecný úrad zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej  časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

16.19. Odvolanie a menovanie člena v komisii pre sociálne veci a školstva 

 

Bod doplnený poslankyňou PaedDr.  Benedikovou. 

Mgr.  Pacerová sa vzdala členstva tejto komisie, nakoľko bude členkou redakčnej rady. Navrhli Danku 

Dorkovú, nakoľko pracuje v špeciálnej škole, pomôže riešiť problémy 

 

 



 

Uznesenie č. 97/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena komisie:  Mgr. Máriu Pacerovú 

II/ vymenúva člena komisie: Mgr. Danku Dorkovú 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Žiadosť komisie kultúry a športu  rekonštrukcia multifunkčného ihriska 

Uznesenie k tomuto bodu nebolo, nakoľko je to  už v riešení. 

 

Rozprava 

V rozprave vystúpil poslanec Poliak, ktorý žiadal o čo najrýchlejšiu opravu multifunkčného ihriska, 

aby nedošlo k zraneniu. 

Starosta obce odpovedal, že už je to v riešení a rekonštrukcia prebehne v krátkom čase.  

 

Uznesenie č. 98/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce o podpísanie dodatku so ŽP, a.s. Podbrezová, aby všetky domáce futbalové zápasy 

žiackej kategórie sa hrali na futbalovom štadióne vo Valaskej 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Komisia sa zhodla, že by bolo najlepšie mať na vlastné akcie zvukára, ktorý bude ozvučovať všetky 

podujatia.  

Máme svoje vybavenie, ktoré nedokážeme využiť. Každá akcia má iné parametre. V konečnom 

dôsledku čo sa týka mikrofónov, ozvučenia, je lepšie mať na to nejakú firmu . 

 

Uznesenie č. 99/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce vyhlásiť verejno - obchodnú súťaž na zvukára na všetky akcie, ktoré budú organizované 

obcou 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 



 

Požiadavka, aby obecný úrad dal zabezpečiť dokumentáciu obecnej kanalizácie.  Zabezpečiť 

firmu, ktorá by spravila analýzu a mapovanie kanalizácie, aby sa pri havarijných stavoch 

vedelo,  kadiaľ vedú  rozvody. Dokumentácia je,  avšak obsahuje len hlavné vetvy. 

 

Uznesenie č. 100/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce, aby v priebehu roka zabezpečil kompletnú projektovú dokumentáciu a zmapovanie 

kanalizácie v obci  

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Komisia životného prostredia a poľnohospodárstva a prírodných hodnôt bola oboznámená 

s výsledkom skúšky vody, ktorú robili deti na Základnej škole Jaroslava Simana. Ide o odber vody zo 

studničky na novej Valaskej, ktorú bežne pijú ľudia. Z tejto skúšky vyšlo, že obsahuje veľa baktérií, 

dusitanov a fosforečnanov, ktoré sú zdraviu škodlivé. Preto odporúča vyhotoviť rozbor vody 

v akreditovaných laboratóriách, aby sa následne spravili ďalšie kroky a informovala verejnosť 

o kvalite tejto vody. 

 

Uznesenie č. 101/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce, aby dal vyhotoviť profesionálny rozbor vody zo studničky (Nová Valaská) aspoň u 2 

nezávislých laboratórií (Veolia, Úrad verejného zdravotníctva) v termíne do  31. 05. 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 

Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Poslankyňa  PaedDr. Benediková podala návrh na zabezpečenie ochrany majetku a práva občanov vo 

Valaskej pomocou spolupráce s mestskou políciou v Brezne.  Požiadala starostu o vstúpenie do 

jednania o spolupráci s Mestom Brezno. 

 

Uznesenie č. 102/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce vstúpiť do jednania s mestskou políciou v Brezne za účelom ochrany majetku a občanov 

 v termíne do najbližšieho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomných poslancov : 10 



Za: 10 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Uznesenie prijaté 

 

Diskusia:  

 

- spravovanie ihriska.  Sú sťažnosti ohľadom poriadku, vydávania potvrdení za prevzatie 

hotovosti, narábaním so športovým náradím, ako siete a bránky 

 

- detské ihrisko už nemá správcu, je nezamknuté. 

 

- o odpredaji  pozemkov pre záhradkárov 

- pani Petrásková predložila a prečítala petíciu za zodpovedné si plnenie povinností zo strany 

obecného úradu ako vlastníka obecných bytov a za zvýšenie bezpečnosti a dôstojnosti bývania 

v dome na Námestí 1. mája 460 

 

 

 

 

 

Valaská, 29. 04. 2015 

 

 

 

Ing. Peter Minárik                      Ing. Juraj Uhrin 

   prednosta OcÚ      starosta obce Valaská 

 

 

       Eva Pepichová      Mgr. Mária Pacerová 

overovateľka zápisnice                overovateľka zápisnice 

  

 

 

 

 

 

 


