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Zápisnica 

z  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného dňa  20. 09. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 

Koniec zasadnutia:    21:12 

 

 

Prítomní poslanci: 

Ing. Peter Bánik, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová, Dušan Blahut, 

Milena Dobrotová, Ing. Ján Dundovič, Zdenko Oravec, Jozef Hucík, Ing. Miroslav Filipko, Miroslav 

Zelenčík 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce Ing. Juraj Uhrin privítal prítomných poslancov a občanov na 22. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej. Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci ako aj náhradníci za poslancov 

na uvoľnený mandát vo volebnom obvode 2 a 3. 

Pozvaní poslanci: :  Ing. Peter Bánik, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Blažena 

Pastírová, Dušan Blahut, Milena Dobrotová, Ing. Ján Dundovič, Jozef Hucík, Miroslav Zelenčík 

Pozvaní náhradníci za poslancov: Zdenko Oravec, Ing. Miroslav Filipko 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

Predkladá: starosta obce 

Starosta obce prečítal program rokovania obecného zastupiteľstva a predložil ho poslancom na 

schválenie 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nik neprihlásil 

 

Uznesenie č. 514/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová,Zelenčík) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie) 

Predsedajúci určil :  

zapisovateľ   zápisnice:   Ing. Miriam  Murínová, referentku obecného úradu 

overovatelia zápisnice: Jozef Hucík, Dušan Blahut 
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Uznesenie č. 515/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Milena Dobrotová 

b) členovia: Ing. Ján Dundovič, Mgr. Mária Pacerová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing.Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing.Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr.Pacerová, 

Pastírová,Zelenčík) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

4. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca vo volebnom obvode č. 2 a vo volebnom obvode č. 3 

Predkladá: starosta obce 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov a občanov, aby vstali. Prečítal sľub náhradníka za 

poslanca obecného zastupiteľstva. Náhradníci za poslancov Zdenko Oravec a Ing. Miroslav Filipko 

potvrdili sľub poslanca Obecného zastupiteľstva a z rúk starostu obce si prevzali osvedčenie o zvolení 

za poslancov Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 516/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) berie na vedomie  
informáciu starostu obce:  

- o zániku mandátu poslankyne PhDr. Zuzany Kúdelkovej vo volebnom obvode č. 2 dňom 

13.6.2017 z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca  (oznámenie doručené  e-mailom dňa 14. 06. 

2017 a listom dňa 15. 06. 2017, zaevidované pod číslom 4070/2017) 

- o zániku mandátu poslanca Mariana Dobiša vo volebnom obvode č. 3,   z dôvodu vzdania sa 

mandátu poslanca na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej  dňa  28. 06. 2017 

- o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014, v ktorých 

kandidáti  na poslanca Zdenko Oravec vo volebnom obvode č. 2 a Ing. Miroslav Filipko vo 

volebnom obvode č. 3 získali najväčší počet hlasov  vo volebných obvodoch, v ktorých sa 

uvoľnil mandát poslanca, ale neboli zvolení za poslancov. 

 

b) vyhlasuje  
v zmysle § 192 Zákona NR SR č. 180/2014 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom 

znení pre volebné obdobie 2014-2018 nastúpenie náhradníka poslanca Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej  vo volebnom obvode č. 2 Zdenka Oravca, trvale  bytom Valaská, Trieda Dukelských 

hrdinov 454/51   a náhradníka  poslanca Obecného zastupiteľstva vo Valaskej vo volebnom obvode            

č. 3 Ing. Miroslava Filipka, trvale bytom Valaská, Cesta Osloboditeľov 22/90. 

 

c) konštatuje, že  

náhradník poslanca  vo volebnom obvode č. 2 Zdenko Oravec,  trvale bytom Valaská, Trieda 

Dukelských hrdinov 454/51 a náhradník poslanca vo volebnom obvode č. 3  Ing. Miroslav Filipko,  

trvale bytom Valaská Cesta osloboditeľov 22/90 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva a prevzali z rúk starostu obce Valaská osvedčenie obecného zastupiteľstva o tom, že sa 

stali dňa  20.  septembra 2017 poslancami  Obecného zastupiteľstvo vo Valaskej vo volebnom období 

2014-2018.  
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Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová,  Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová,Zelenčík) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

5. Odvolanie a vymenovanie  predsedu a člena  komisie pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

Predkladá starosta obce: 

Starosta informoval prítomných o odstúpení z funkcie predsedníčky PhDr. Zuzany Kúdelkovej  

a člena Mariana Dobiša z  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a prešetrovania sťažností  z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu ako aj členstva 

v komisii. 

 

Uznesenie č. 517/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) odvoláva predsedu  

komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností  PhDr. Zuzanu Kúdelkovú (KSS) z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu 

 

b) odvoláva člena 

komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností  Mariana Dobiša ( SNS) z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu 

 

c) volí  predsedu 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností PaedDr. Matúša Mageru (NÁŠ KRAJ) 

 

d) volí člena 

komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností Zdenka Oravca (SNS) 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová,  Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

6. Odvolanie  a vymenovanie člena komisie  pre financovanie a  správu majetku 

Predkladá starosta obce:  

Starosta informoval prítomných o odstúpení z funkcie člena komisie pre financovanie a správu 

majetku  PhDr. Zuzany Kúdelkovej z dôvodu vzdania sa členstva v tejto komisii. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nik neprihlásil 

 

Uznesenie č. 518/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 
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a) odvoláva člena  

komisie pre financovanie a správu majetku PhDr. Zuzanu Kúdelkovú  z dôvodu vzdania sa členstva 

v komisii 

 

b) volí člena  

komisie pre financovanie a správu majetku Ing. Miroslava  Filipku 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7. Dokumenty predkladané  starostom  obce 

7.1. Schválenie konateľa spoločnosti Valbyt s. r. o. ,Valaská 

Predkladá starosta obce:  

Na pracovných stretnutiach poslancov bola problematika vymenovania konateľa spoločnosti Valbyt, 

s.r.o. viackrát rozoberaná. Starosta  môže byť konateľom, ale nemôže za to poberať žiadnu odmenu, 

správu bytov uvažujeme previesť na inú spoločnosť, alebo vytvoríme novú spoločnosť. Po schválení 

konateľa spoločnosti sa právne pripraví  aj prevod majetku spoločnosti. 

 

Rozprava:  

Poslankyňa Pastírová 

- budem hlasovať proti,  bolo dosť času , aby prebehlo výberové konanie na konateľa Valbytu, 

poslanci mali záujem, aby konateľ spoločnosti bol doriešený zákonnou cestou (výberovým 

konaním) 

- len vlastníci bytov môžu rozhodnúť, kto ich bude spravovať, pracovníci Valbytu môžu zvolať 

schôdze bytových domoch 

- požadujem  právny názor oboch právnikov 

 

Poslanec Ing. Bánik 

- budem proti nominácii z dôvodu, že starosta obce nemá dôveru vo vedení obce 

- citoval  nezávislé stanoviská vychádzajúce zo  zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení 

a z ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 

hlavná kontrolórka obce 

- prečítala právny výklad, informovala o stretnutí starostu  s právnikom, ktorý im dal 

vysvetlenie k danej situácii 

 

Ing. Holko, občan - starosta 

- poslanci si mohli dať vypracovať právny názor. Za stav spoločnosti  Vabyt, s. r. o. je 

zodpovedný starosta obce (neoprávnene menovaný konateľ pán Jaroslav Poliak,  je záujem 

o vytvorenie novej spoločnosti, o prevod správy bytov?) 

- do pozornosti dávam Rozhodnutie Krajského súdu – „nemôže sa vymazať  konateľ, lebo jeho 

funkcia konateľa ani nevznikla“ 

- prečo sa nezúčastnil stretnutia obecný právnik? 

- Informoval som vás aké sú teraz ďalšie možnosti 

- Mali sme stretnutie s právnikom JUDr. Tekelim 
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Poliak, občan – starosta  

- V roku  2012 bol za konateľa neoprávnene menovaný  starostom obce Jaroslav Poliak ( na 

posledný 90 deň ), v januári  2017 vydané rozhodnutie krajského súdu o neoprávnenom  

zapísaní konateľa spoločnosti Valbyt, zodpovednosť za tento stav nesie  starosta obce, dnešný 

deň nie je možné zvoliť konateľa spoločnosti 

- Poukázal na výpis z obchodného registra  /vznik funkcie 3.10.2012, skončenie funkcie 

3.10.2012),Okresným súdom  nebol zapísaný konateľ 

- Starosta obce podpisuje výročnú správu, zúčastňuje sa valného zhromaždenia teda nesie aj 

zodpovednosť za hospodárenie spoločnosti 

- Jaroslav Poliak bol vymazaný z obchodného registra, od 22. 08. máme 90 dní na zvolenie 

nového konateľa, právne úkony,  ktoré urobil konateľ Jaroslav Poliak boli právoplatné 

 

PaedDr. Magera, poslanec - starosta 

- Ak sa nezvolí konateľ, bude nasledovať likvidátor? 

- Stretnutie s JUDr.Tekelim - na základe toho bolo pripravené aj toto uznesenie, bude stretnutie 

s predsedami spoločenstiev, vysvetlenie súčasnej situácie, dezinformácie sa dostávajú  medzi 

ľudí, ak sa nezvolí konateľ Valbytu, neviem ako to skončí, je na poslancoch, ako budú 

hlasovať, už je len 60 dní na zvolenie konateľa 

 

Pastírová, poslankyňa 

- Nesprávne informácie vychádzajúce od  pracovníkov z Valbytu, netreba zakrývať nedostatky, 

ktoré sa robia 

 

Tokárová, občianka – hlavná kontrolóra 

- Videla ste účtovné závierky Valbytu za posledné roky, ste za  voľbu konateľa alebo nastúpi  

likvidátor?  

- Za minulý rok som vykonala kontrolu, je to predmetom správy mojej kontrolnej činnosti, môj 

názor je „ konateľa určite treba zvoliť“ 

 

Mgr. Karak, občan - starosta 

- Preberáte zodpovednosť za vývoj od roku 2012, mohli ste reagovať a vysvetliť okolnosti, 

ktoré v súčasnosti vznikli 

- Za správu s.r.o. je zodpovedný jedine konateľ, starosta nemôže podpísať žiadnu zmluvu, to 

môže len konateľ, obec je vlastníkom nie konateľom s. r. o. 

 

Uznesenie č. 519/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) berie na vedomie 

1. Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 61 Exre/246/2015-373 a Uznesenie Krajského 

súdu  v Banskej Bystrici č.k. Cob/3/2017-389 v právnej veci zapísanej spoločnosti VALBYT, s.r.o., so 

sídlom Hronská 423, 976 46 Valaská, v konaní o zosúladenie právneho stavu zapísaného 

v obchodnom registri so skutkovým stavom  

 

b) schvaľuje 

v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

zástupcu obce do funkcie štatutárneho orgánu – konateľa v obchodnej spoločnosti VALBYT, s.r.o., 

IČO: 31 642 594, so sídlom Hronská 423, 976 46 Valaská, a to Ing. Juraja Uhrina, trvale bytom: 

Valaská, Cesta Osloboditeľov 210/31 

c) poveruje 

starostu obce, aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti,  menoval do funkcie 

konateľa spoločnosti - VALBYT, s.r.o., IČO: 31 642 594, so sídlom Hronská 423, 976 46 Valaská: 

Ing. Juraja Uhrina, trvale bytom: Valaská, Cesta Osloboditeľov 210/31 
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Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 5 (Blahut, Dobrotová, Hucík, Oravec, Zelenčík)  

Proti: 6 (Ing. Bánik, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová)  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie neprijaté. 

 

Z dôvodu nezvolenia konateľa Valbytu s. r. o., starosta obce navrhol technickú  prestávku  na 

poradu ohľadom konateľa spoločnosti Valbyt, s. r. o. 

Prestávka 17.21-17.44 

 

7.2. Správa o  plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ 

Predkladá starosta obce: 

Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej dňa 

28.06. 2017, bolo doručené emailom všetkým poslancom. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 520/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu o  plnení  uznesení  z rokovania Obecného  zastupiteľstva zo dňa  28. 06. 2017 predloženú 

starostom obce 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko,Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

8. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou 

8.1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valalská 

Požiadala poslancov o vyjadrenie k plánu kontrolnej činnosti 

 

Rozprava:  

Ing. Bánik 

- doplniť do plánu „ kontrola dodržiavania interného smernice na dodržiavanie finančnej 

kontroly na I.-III. štvrťrok 2017“ 

 

Uznesenie č. 521/2017  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská na 2. polrok 2017 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

8. 2. Správa hlavného kontrolóra č. 2/2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valaská  

predniesla správu o výsledku kontroly inventarizácie za rok 2015 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 522/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

  

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č.2/2017 o výsledku kontroly inventarizácie za rok 2015 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 10 (Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec,  

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

8.3. Správa hlavného kontrolóra č. 4/2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valaská, predmetom správy bolo vykonanie  kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce a kontroly dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za 

rok 2016 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Uznesenie č. 523/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č.4/2017 o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce a kontroly 

dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za rok 2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Poslanec Ing. Dundovič nebol prítomný na rokovaní OcZ počas hlasovania. 

 

 

8.4.Správa hlavného kontrolóra  č. 5/2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valaská  

predmet kontroly - interný predpis smernice o vykonávaní finančnej kontroly 

 

Rozprava: 

Ing. Bánik, poslanec 

- mal som na  mysli kontrolu vykonania  dodržiavania interného predpisu, hlavná kontrolórka to 

však zdôvodnila a bolo to tak  aj v pláne činnosti hlavnej kontrolórky 

 

Uznesenie č. 524/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č. 5/2017  o výsledky kontroly interného predpisu smernice o vykonávaní 

finančnej kontroly 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 10 (Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec,  

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 

 

8.5.Správa hlavného kontrolóra  č. 6/2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valaská  

predložila kontrolu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 

Rozprava:  

Ing. Bánik 

- kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, mal dotaz na počet niektorých dohôd – 

zodpovedala hlavná kontrolórka 

 

Uznesenie č. 525/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č. 6/2017  o výsledku kontroly:    

uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 9 ( Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, Mgr. 

Pacerová,Zelenčík) 

Proti: 2 (Ing. Bánik, Pastírová) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 
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8.6.Správa hlavného kontrolóra  č.7/2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valaská 

predmet - Kontrola dodržiavania a uplatňovania vybraných ustanovení zákona č. 513/1991 Z.z., 

obchodného zákonníka a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

 

Rozprava: 

Ing. Bánik, poslanec 

- k tejto správe treba prijať určité opatrenia – návrh na riešenie  do uznesenia 

 

Poliak, občan 

- štatutár nesie plnú zodpovednosť za hospodárenie Valbytu, mal dať nejaké riešenia 

- ku kontrole hlavnej kontrolórky, zúčastnil som sa zastupiteľstva pri zadávaní kontrol hlavnej 

kontrolórke, nedefinovala, že nemá oprávnenie ísť hlbšie do kontroly 

 

Hlavná kontrolórka obec Valaská 

- keby som bola na rokovaní, povedala by som, aké mám oprávnenia a čo môžem kontrolovať, 

nemôžem kontrolovať súkromné prostriedky vlastníkov bytov 

 

Uznesenie č. 526/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č.7/2017 o   kontrole hospodárenia spoločnosti Valbyt s. r. o.  za rok 2016  

a za 1. polrok 2017 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 9(Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, Oravec, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Zelenčík)  

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté. 

Poslanec PaedDr. Magera nebol prítomný na rokovaní OcZ počas hlasovania. 

 

 

8.7.Správa hlavného kontrolóra  č. 8/2017 

Predkladá: hlavná kontrolórka obce Valaská 

Správa bola predkladaná na predchádzajúcom pracovnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva, na 

ktorom sme si uznesenia spoločne s poslancami prešli. 

 

Rozprava: 

Ing. Bánik, poslanec 

- Informujem sa na uznesenia, ktoré sa dlhodobo neplnia ( kontrola faktúr z roku 2014, 

vypracovanie projektu Cesta pod Hrbom, dobudovanie ulice Kpt. Jána Nálepku, verejno-

obchodná súťaž - zvukár na kultúrne akcie, protokolárne meranie verejného osvetlenia, 

zodpovedná osoba za poistnú zmluvu....) 

 

Ing. Dundovič  - starosta  

- Protokolárne meranie – nemusia byť, ak to nemáme s čím kontrolovať, existujú merania zo 

starého osvetlenia? 

- ak meranie nezodpovedá tomu čo bolo predtým, je to porušenie zmluvy 

- Preposlal som vám ich emailom , preberali sme to aj na pracovnom stretnutí. 
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Ing. Holko – hlavná kontrolórka 

- Uznesenie č. 435/2017 – termínované do 30.06.2017 neplnené  uznesenie, vyčíslenie škody  

(odpredaj pozemkov)    

- Obecné zastupiteľstvo nemôže  hlavnú kontrolórku termínovať,  dohodla som s audítorkou 

stretnutie na konci septembra, úloha je zahrnutá v mojom pláne  kontrolnej činnosti.  

- Ku kontrole Valbytu - v správe sa nehovorí o konateľovi, čerpaní finančných prostriedkov 

- V správe je uvedené, čo môžem kontrolovať, čo nemôžem kontrolovať, obec si má určiť 

v zásadách hospodárenia, čo sa môže kontrolovať, túto spoločnosť môže kontrolovať valné 

zhromaždenie, konateľ a dozorná rada. 

 

Poliak, občan – hlavná kontrolórka - starosta 

- Vyzval hlavnú kontrolórku na vzdanie sa mandátu. 

- Máme hlavné zhromaždenie, ktoré má kontrolovať Valbyt, s. r.o. a ktoré  to nekoná 

- Píšem správy tak, ako majú byť, sú písané v súlade so zákonom o obecnom zriadení a so 

zákonom o finančnej kontrole a audite, kontrola, ktorú som nestihla vykonať, je presunutá 

teraz do plánu kontrolnej činnosti 

 

Starosta 

- Môžem kontrolovať Valbyt, s.r.o. len čo sa týka obecných peňazí, použitie finančných 

prostriedkov v správe spoločenstiev môže kontrolovať len konateľ, preto je potrebné, aby 

predsedovia alebo členovia ktoréhokoľvek spoločenstva sa pýtali,  kde sa ich peniaze použili, 

môžu ich použiť len spoločenstvá. 

 

Uznesenie č. 527/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č. 8/2017  o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 10 (Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

 Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

9. Financovanie a správa majetku obce 

9.1. Hospodárenie Obce Valaská za 1. polrok 2017 

Predkladá: Ing. Ján Dundovič, predseda komisie pre financovanie a správu majetku – finančná 

komisia nemá pripomienky k rozboru hospodárenia Obce Valaská za 1. polrok 2017 a odporúča ho 

schváliť. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Uznesenie č. 528/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 
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berie na vedomie 

Hospodárenie Obce Valaská za 1. polrok 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

9.2. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

Predkladá: Ing. Ján Dundovič, predseda komisie pre financovanie a správu majetku – zvýšenie 

príjmov za odpredaj pozemkov, zvýšenie výdavkov - prevod finančných prostriedkov pre MŠ, ZUŠ  

(zákon navyšovanie platov v školstve), rekreačné a športové služby - predložené finančné opatrenie, 

finančná komisia odporúča schváliť 

 

Rozprava 

Ing. Holko, občan 

- Informoval sa na položku navýšenia finančných prostriedkov na ihrisko, na finančnej komisii 

menšia suma 

- Vysvetlil  Ing. Dundovič 

 

Pastírová, poslankyňa – starosta 

- Mantinely na ihrisku sú slabé, je počítané aj výmenou mantinelov? 

- Podľa mojich informácii s mantinelmi nie, povrch a siete na bránky - áno 

 

 

Uznesenie č. 529/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu Obce Valaská rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

10. Majetkové záležitosti obce 

10.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

Predkladá: starosta obce 

Starosta obce odporučil hlasovať za uznesenie an-blok 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 530/2017 
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Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1780 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec Valaská  

za prebytočný  

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1780 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere21 m
2
, pre kat. úz.: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 do 

výlučného vlastníctva v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického 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 Miroslav Schwamberg,   

 

c) poveruje obecný úrad 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 531/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1765 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1765 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
,  pre kat. úz.:Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 , do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického 

vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve 

žiadateľov a v nadväznosti na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

 

pre žiadateľa Ing. Jaroslav Slezák a manželka Ing. Zuzana  Slezáková 

 

c) poveruje obecný úrad 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 
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Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 532/2017
 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1525/8 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1525/8 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere22 m
2
,  pre kat. úz.: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 

do výlučného vlastníctva v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického vzťahu k pozemku, 

ktorý žiadateľka dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľky.  

 

pre žiadateľku Erika Havašová 

 

c) poveruje obecný úrad  
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

Uznesenie č. 533/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1616 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1616 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
,  pre kat. úz.:Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického 

vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve 

žiadateľov, v nadväznosti na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009 

 

pre žiadateľa Milan Slosiar a manželka  Elena Slosiarová 

 

c) u k l a d á  
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Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 534/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1647 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1647 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
,  pre kat. úz.:Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického 

vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve 

žiadateľov, v nadväznosti na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009 

 

pre žiadateľa Ján Benko a manželka  Monika Benková,  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 535/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1699 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný  

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1699 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere22 m
2
, pre kat. úz.: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 do 

výlučného vlastníctva v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického vzťahu k pozemku, 
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ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa, v nadväznosti 

na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009 

 

pre žiadateľa Róbert Zúr,    

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko,Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

Uznesenie č. 536/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1763 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný  

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1763 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere22 m
2
, pre kat. úz.: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 do 

výlučného vlastníctva v celosti,  z dôvodu usporiadania právneho a faktického vzťahu k pozemku, 

ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa, v nadväznosti 

na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

 

pre žiadateľa  Darina Nikolajová,  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 
 
Uznesenie č. 537/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1904 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný  

b) s c h v a ľ u j e  
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podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1904 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere21 m
2
, pre kat. úz.: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 do 

výlučného vlastníctva  v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického vzťahu k pozemku, 

ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa, v nadväznosti 

na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

 

pre žiadateľa  Elena Rabatinová,  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

Uznesenie č. 538/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1723 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1723 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
,  pre kat. úz.:Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 , do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti  z dôvodu usporiadania právneho a faktického 

vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve 

žiadateľov, v nadväznosti na opatrenie NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009 

 

pre žiadateľa Peter Sorkovský a manželka  Mgr. Ľubica Sorkovská 

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

 

 

Uznesenie č. 539/2017
 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 
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a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

pozemok parcelné číslo KN-C 1671/5 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 24 m
2
, pre kat.úz.: 

Valaská, obec: Valaská  

za prebytočný 

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1671/5 – 

zastavané plochy a nádvoriao výmere24 m
2
,  pre kat. úz.: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m

2
 

do výlučného vlastníctva v celosti, z dôvodu usporiadania právneho a faktického vzťahu k pozemku, 

ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa.  

 

pre žiadateľa Jozef Kürty,  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

10.2. Schválenie predaja nehnuteľného majetku – Emília Rafajová, Valaská 

Predkladá:   starosta  - prerokované na pracovnom stretnutí poslancov 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 540/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) prerokovalo 

Predaj majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/  zák. SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Čl. VI ods. 9 písm. e) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva 

obce Valaská č. 498/2017,zo dňa 28.6.2017, 

pozemok evidovaný ako parc. reg. C KN č. 1459 o výmere 171 m2  , druh pozemku – záhrady, obec: 

Valaská, kat. územie: Valaská. 

 

b) schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

ďalej  podľa Čl. VI ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Valaská č. 498/2017,zo dňa 28.6.2017,predaj 

nehnuteľného majetku obce Valaská,a to 

parc. reg. C KN č. 1459 o výmere 171 m2  , druh pozemku – záhrady, obec: Valaská, kat. územie: 

Valaská, do výlučného vlastníctva Emílii Rafajovej,  

za kúpnu cenu 4,00 €/m2, t.j. celková kúpna cena 684,00 EUR (slovom: šesťstoosemdesiatštyri EUR), 
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za podmienok: 

a) správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci 

b) úhrada kúpnej ceny do troch dní od účinnosti kúpnej zmluvy 

c) návrh na vklad podá obec Valaská po splnení úhrady kúpnej ceny podľa písm. b) 

 

c) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie 

zhora uvedeného  uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko,Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

10.3. Schválenie prenájmu nebytového priestoru na Hronskej ulici č. 423 Valaská 

Predkladá: starosta obce, na obecný úrad bolo doručené ponuka na prenájom nebytového priestoru na 

Hronskej ulici je neotvorená, starosta ju otvoril. Ponuka doručená 26.07.2017  od Gastro Klasik, s. r o.  

Valaská. Starosta oboznámil poslancov s obsahom predloženej ponuky na prenájom. 

 

Mgr. Cíger, referent OcÚ 

- podmienky obchodnej súťaže boli zverejnené na webovom sídle obce, na úradnej tabuli, 

podmienky, ktoré boli stanovené, sú splnené.  

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 541/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

 

I. berie na vedomie 

a) že, bola doručená ponuka/návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy na prenájom  - 

Nebytový priestor na 1. poschodí prevádzkovej budovy súp. č. 423 (VALBYT),ulica 

Hronská, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č.980, parc. C KN č. 

1653/1 (ďalej len „nebytový priestor“), 

b) že nasledovná predložená ponuka/návrh spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže : 

     

Gastro klasik s.r.o., Hronská 418/53, 976 46 Valaská 

IČO: 50555448 

 

    

II. schvaľuje 

a) nasledovné poradie ponuky/ návrhu vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom 

nebytového priestoru v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže schválenými 

uznesením č. 504/2017 zo dňa 28.6.2017: 

  č. 1./  Gastro klasik s.r.o., Hronská 418/53, 976 46 Valaská,  IČO: 50555448 

     

b) prenájom nebytového priestoru na 1. poschodí prevádzkovej budovy súp. č. 423 

(VALBYT), ul. Hronská, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č. 
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980, parc. C KN č. 1653/1 podľa ponuky/návrhu za cenu 112,- € , na dobu neurčitú 

na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s Podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže zo dňa 28.6.2017 pre:  

 

Gastro klasik s.r.o., Hronská 418/53, 976 46 Valaská 

IČO: 50555448 

 

III. poveruje  obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné 

opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. v prípade uzatvorenia nájomnej 

zmluvy aj jej zverejnenie.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik, Blahut,Ing. Dundovič, Ing. Filipko,Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, Mgr. 

Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 (Dobrotová) 

Uznesenie prijaté 

 

 

10.4. Schválenie súhlasu finančnej spoluúčasti k žiadosti vyhlásenej výzvy MŠ SR 

Predkladá:  starosta obce, požiadal referenta Mgr. Cígera o vyjadrenie 

- obec Valaská rieši havarijný stav telocvične ZŠ Valaská, reaguje na výzvu MŠ SR, obecnému 

zastupiteľstvu bola predložená  dôvodová správa, ktorá poskytuje potrebné  informácie 

 

Rozprava: 

Ing. Holko, občan 

- otázky k predloženému projektu, nebude potrebné predložiť  osobitný projekt ?  – podrobne  

vysvetlil Mgr. Cíger, referent obecného úradu 

 

Uznesenie č. 542/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

 

a) zobralo na vedomie 

Výzvu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) predloženie 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2017. 

 

b) schvaľuje 

1.  Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia telocvične- Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“  v súlade 

s vyhlásenou Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov 

ministerstvom. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

najmenej 10% z požadovaných finančných prostriedkov uvedených v žiadosti o finančné prostriedky. 

 

c) poveruje obecný úrad,  
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aby spracoval všetky potrebné úkony na podanie žiadosti podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

10.5. Schválenie Zmluvy o dielo – Oprava multifunkčného ihriska Októbrová ulica 

Predkladá: starosta obce,  požiadal o vyjadrenie referenta obecného úradu Mgr. Peter Cíger – výzva – 

bola zrušená z dôvodu, že prostriedky a záujem presahoval na rozpočtované peniaze. V nej mohla byť 

len výmena trávnika. V súčinnosťami s komisiami sa  vykoná rekonštrukcia z vlastných FP aj výmena 

sietí za bránkami, sieti futbalových bránok -  prebehlo  ponukové konanie, v materiáloch je  

predložený návrh zmluvy. 

 

Rozprava: 

Ing. Holko, občan 

- zmluvu navrhol zhotoviteľ, či ju videl právnik, nesúhlasím so spôsobom platby, práce rozdeľte 

na tri etapy a po každej preveďte úhrady, je tak nutná nejaká poistka 

 

Mgr. Cíger, referent OcÚ 

- Uzatvorenie zmluvy - zmluva ešte bude dopracovaná aj s obecným právnikom, starosta bude 

jednať so zhotoviteľom o detailných podmienkach  

 

Ing. Bánik, poslanec 

- K forme uznesenie, obecné zastupiteľstvo nemôže schvaľovať zmluvu o dielo, je to 

v kompetencii starostu obce  

 

predkladá pozmeňujúci návrh: 

 

Pozmeňujúci návrh č. 1 poslanca Ing. Bánika 

Zmena znenia uznesenia v bode b) zo schvaľuje na „odporúča“ uzatvoriť zmluvu o dielo  

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, Mgr. 

Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 543/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) zobralo na vedomie 

predložené cenové ponuky na výmenu umelého trávnika, výmenu sietí za futbalovými bránkami 

a bránkových sietí na multifunkčnom ihrisku na ulici Októbrová vo Valaskej, od spoločností AKA 

Sports.r.o., Žabokreky nad Nitrou 339, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 46 162 534;PRECOL 

s.r.o., 294 74 Předměřice nad Jizerou. 74, IČO 26461935; CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 3855/2, 

Banská Bystrica, IČO:44654073. 
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b) odporúča 

uzatvoriť  Zmluvu o dielo so spoločnosťou CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 3855/2, Banská Bystrica, 

IČO:44654073 s najnižšou cenovou ponukou vo výške 19 242,00 EUR vrátane DPH.  

Predmet diela: demontáž starého umelého trávnika spolu s ochrannými sieťami za futbalovými 

bránkami, sieťami futbalových bránok, úprava vrchnej vrstvy podložia, dodanie a montáž nového 

umelého trávnika spolu s ochrannými sieťami za futbalovými bránkami a sieťami futbalových bránok, 

montáž nového umelého trávnika spolu s ochrannými sieťami za futbalovými bránkami a sieťami 

futbalových bránok, ďalej v rozsahu cenovej ponuky. 

 

c) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné ekonomické a právne úkony spojené s uzatvorením zmluvy 

a realizáciou opravy multifunkčného ihriska. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko ,Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

11. Rôzne 

11.1. Schválenie zámeru podľa osobitného zreteľa s FK Železiarne Podbrezová, a.s. 

Predkladá: starosta obce, návrh zmluvy bol zaslaný e-mailom 

 

Rozprava: 

Ing. Holko, občan - starosta 

- Nebol materiál zverejnený na webe 

- Je to poslanecká záležitosť, bola prerokovaná na pracovnom zastupiteľstve, teraz schvaľujeme 

zámer na prenájom, ktorý bude zverejnený na webovej stránke a potom sa bude schvaľovať na 

obecnom zastupiteľstve prenájom 

 

 

Uznesenie č. 544/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) prerokovalo 

návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom FK Železiarne Podbrezová a.s., sídlo: Kolkáreň 

58, 976 81 Podbrezová, IČO:50 922 602, ktorého predmetom sú nehnuteľnosti areálu futbalového 

ihriska s priľahlými pozemkami a stavbou prevádzkovej budovy.  

 

b) schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. VII 

ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, 

 

zámer nájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Valaská, kat. územie Valaská, a to : 

aa) pozemok parcela registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape, parcelné číslo 1145 o výmere 365 

m
2
,  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  

bb) pozemok parcela registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape, parcelné číslo 1146 o výmere 

2641 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy, 
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cc) pozemok parcela registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape, parcelné číslo 1147/1 o výmere 

13991 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy, 

dd) pozemok parcela registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape, parcelné číslo 1147/2 o výmere 

255 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy, 

ee) pozemok parcela registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape, parcelné číslo 1148 o výmere 108 

m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

ff) stavba so súpisným číslom 2424, popis stavby: PREV. BUDOVA, ktorá stojí na parcele registra 

„C“ evidovanom na katastrálnej mape, parcelné číslo 1148 (ďalej aj „stavba“),  

zapísaných na liste vlastníctva č. 980, vedeného Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom 

(ďalej len „predmet nájmu“),za cenu nájmu -1,00 €/rok, na dobu určitú od 1.1.2018 do 31.12.2018, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodov, že sa jedná o nehnuteľnosti, ktoré zmluvné strany 

v súčinnosti a vzájomnej spolupráce, sledujúc efektívnosť spoločného záujmu, nadväzujúc 

na vzájomnú spoluprácu z minulých období pri zabezpečovaní športových aktivít spojených 

s futbalom,  mienia aj naďalej spolupracovať pri aktivitách spojených s využitím areálu futbalového 

ihriska a priľahlých nehnuteľností, najmä aj ako protihodnotu možnosti poskytnutia realizácie 

tréningových aktivít futbalového klubu OFK Slovan Valaská v areály Skalica, a to v zimnom období 

a počas nepriaznivých poveternostných podmienok, čo umožňuje klubu OFK Slovan Valaská 

skvalitniť a rozšíriť využitie športových aktivít v súťažných podmienkach, v ktorom sa klub angažuje 

a možnosti aj naďalej prenajaté nehnuteľnosti využívať členmi OFK Slovan Valaská, na športové 

aktivity. Z uvedených dôvodov  je efektívne, účelné a hospodárne, aby obec prenajala predmetné 

nehnuteľnosti týmto spôsobom a za podmienok, ako to ďalej ustanovuje zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, 

 

a to s nájomcom: FK Železiarne Podbrezová a.s., sídlo: Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová, IČO: 50 

922 602 

 

c) nájom zhora vymedzeného majetku obce Valaská sa bude  schvaľovať  na najbližšom rokovaní 

obecného zastupiteľstva po zabezpečení príslušných podkladov a listín podľa § 9a ods. 9 písm. c/  zák. 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

d) poveruje obecný úrad 

zabezpečiť potrebné právne a ekonomické záležitosti a zverejnenie zámeru podľa schvaľovacej časti 

uznesenia 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing. Filipko, Hucík, PaedDr. Magera, Oravec, 

Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

11.2. Schválenie predaja majetku „Lanovka na Chvatimechu“ 

Predkladá: starosta obce, na obecný úrad bola doručená žiadosť od Hauerovcov, prerokovali sme to na 

pracovnom stretnutí poslancov 

 

 

Rozprava:  

Ing. Dundovič, poslanec 
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- Na pracovnom stretnutí sme sa dohodli, že pozveme p. Hauera, aby nás oboznámil so svojimi 

plánmi 

- Odporúčam, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania a následne prerokovaný  v komisiách 

 

Pastírová, poslankyňa - starosta 

- Podľa mojich vedmostí bol už odsúhlasený predaj p. Hauerovi 

- Podľa listu vlastníctva patrí obci, v k.ú. Hronec 

 

Ing. Bánik, poslanec 

- Podal procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania 

 

Pozmeňujúci návrh č. 1 poslanca Ing. Bánika 

Stiahnuť tento bod z rokovania Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 10(Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Ing.  Filipko, Hucík,  PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

Poslanec Oravec nehlasoval 

 

12. Interpelácie 

Dobrotová, poslankyňa – starosta 

- Hronská ulica v katastrofálnom stave, smeti sa hromadia od piatku večera do pondelka rána 

- Uvažovať so službami na zbernom dvore cez sobotu, nedeľu, plot čiernym skládkam 

nezabráni 

- Cez kamerový systém sa sleduje, kto vozí smeti, je v záujme urobiť nové oplotenie, aby sa tam 

smeti nehromadili, je otázka, či sa nebudú  smeti kopiť na ceste 

- Budem sa  tým zaoberať,  je to v riešení  s riaditeľom TS Valaská 

 

Ing. Dundovič poslanec - starosta 

- Problém je s celou Hronskou ulicou, treba riešiť komplexne, zaradiť do rozpočtu na rok 2018, 

celá ulica je vyškrtnutá z možnosti poskytnutia úverov, ľudia si musia volať znalca, sú 

obmedzené možnosti úveru 

-  Projektant mi  predloží  návrh na úpravu Hronskej ulici vrátane asfaltovania a prerobenia 

chodníka ako aj zahrnutia  parkovacích miest 

 

Pastírová, poslankyňa – starosta 

- Zmluva  – multikára nebola dodaná – peniaze boli zaplatené, hlavná kontrolórka by mala 

konať 

- Je to v súdnom konaní v Českej republike, nemôžem sa k tomu teraz vyjadriť, aby som 

neposkytol zavádzajúce informácie 

- Cesta Pod Hrbom, padnuté ploty, osadiť  značku zákaz  parkovať 

- Poslali sa výkresy kanalizácie tam, kde sa mali poslať, aby sme neznášali náklady na opravu 

kanalizácie? 

- Fond národného majetku je zrušený. 

- Čo s bytmi Hronská 429/22, mám vedomosť, že rómska rodina už prenajíma byt 

- Ťažko riešiteľný  problém s bytmi, neviem o tom, že rómska rodina byt prenajíma 

- Zakreslenie cesty z Vladislava Valacha na Cestu Osloboditeľov, z TDH na Októbrovú 
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- Realizuje to Geodetická kancelária Siman – Jorčík, nemám informáciu, že je to dokončené 

 

Hucík, poslancec– starosta 

- chodník na Piesku 

-pripravuje sa územné povolenie 

-kanalizácia na Piesku 

- boli sme na rokovaní v Banskej Bystrici, má sa zahájiť stavba 

 

Zelenčík, poslanec- starosta 

-  v akom stave je merač rýchlosti na križovatke a osvetlenie na križovatke na hlavnej ceste 

-  cesta pri ZUŠ, zvalil sa bok 

- posielal som žiadosť na Regionálnu správu ciest, schválenie je v kompetencii samosprávneho kraje,  

keďže sa jedná o cestu 3. triedy 

 

PaedDr. Magera, poslanec – starosta 

- Výsledok deratizácie - Nemám kompletný výsledok 

- Muránska planina Čierny Hron – sú aktuálne informácie? 

- Všetky informácie preposielam, nové skutočnosti nie sú. 

 

Ing. Bánik, poslanec - starosta 

- Je v pracovnom pomere Mgr. Hadžega – prednosta OcÚ?  

- Je pracovníkom obce do konca mesiaca, má súbeh zamestnaní. 

- ako predseda komisie  som nemal doručené materiály na rokovanie komisie, žiadam, aby 

prednosta úradu zabezpečil ich včasné doručovanie 

 

Mgr. Pacerová, poslankyňa - starosta 

- Valaštiansky hlásnik - ako sa roznáša a  kedy bude distribuovaný občanom? 

-  roznášame ho pracovníkmi VPP, vydanie som stopol z dôvodu, že podám vyjadrenia 

k niektorým článkom , zúčastním sa stretnutia  s redakčnou radou 

 

Ing. Dundovič, poslanec – starosta 

- Je možný súbeh dvoch povolaní prednostu úradu?  

- Podľa zákonníka práce - áno 

- akým spôsobom si ukončil funkciu referentka pred tým, ako si sa stal starostom? 

- Dal som výpoveď, dokument je v mojom spise 

 

 

Hucík, poslanec – starosta 

- Inicioval konanie zastupiteľstva  aj na Piesku,  k riešeniu  osvetlenia medzi Valaskou a 

Pieskom, k dopravnému značeniu na Piesku, kanalizácii, chodníku 

- Jedno rokovania už bolo, je možné uskutočniť aj ďalšie rokovanie na Piesku. 

 

 

13. Diskusia 

Ing. Dundovič, poslanec 

- Vysvetlil dôvody kladenia otázky starostovi obce na spôsob jeho ukončenia funkcie referenta 

na obecnom úrade ( zmena zákona). 

- Inicioval zvolanie stretnutia predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, starostu, poslancov 

a zástupcov spoločnosti Valbyt, s.r.o. 

 

Pastírová, poslankyňa - starosta 
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- Porušenie ústavy – pozastavenie distribúcie Valaštianskeho hlásnika, starosta nemôže 

obmedzovať distribúciu novín 

- Prieťahy v konaní s neplatičmi, máme dvoch právnikov, treba to riešiť aj  cez dražobnú 

spoločnosť, nepredané byty -  vypracovala tabuľku, do ktorej bolo treba  doplniť údaje, 

doteraz to zo strany obce nebolo vykonané 

- Poslanci o predaji bytov rozhodovali pred 15 rokmi, keď sa predávali, s mandátom nekončím,  

súdim sa s neplatiacou rodinou  6 rokov bez výsledku, 

- Kúdelku na jar vytopilo, od vtedy tam nebol nikto, problém treba riešiť aby sa to 

nezopakovalo, referát výstavby musí predložiť materiály do stavebnej komisie, pôjdeme na 

obhliadku, navrhneme  riešenie  

 

PaedDr. Magera, poslanec - starosta 

- Máme dvoch právnikov?  

- Paušálne platíme jedného, druhého máme na zmluvu – verejná správa 

 

Dobrota, občan– starosta 

- Požiadal o objasnenie e-mailu, z ktorého citoval  ... zabratie obecného pozemku (jedná sa 

o garáž uloženú na obecnom pozemku), na čo podal oficiálnu  žiadosť 

- Či má pán Poliak povolenie na tržnicu pred obchodom a či  za to platí poplatok 

- Podľa VZN –  za zabratie verejného priestranstva sa vyrubuje daň 

 

Poliak, občan 

- dal vyjadrenie, že v minulom volebnom období starosta obce Ing. Gröne dal súhlas so 

sezónnym vyložením tovaru pred obchodom na verejnom priestranstve bez poplatku majiteľke 

predajne Emílii Poliakovej. Predaj sa uskutočňuje v kamennej predajni a nie na tržnici. 

 

Donovalová, občianka  – starosta 

-  informovala sa ohľadne správcovstva bytov 

- Ako sa bude kontrolovať dodržiavanie dopravných značiek, ktoré sa dali na Námestie 1.mája 

– ľudia zákazy nerešpektujú 

- Obec nie je oprávnená pokutovať vodičov za nedodržiavanie dopravných značiek, na to treba 

štátnu políciu 

- Jediné východisko ako to urýchliť, bolo zvoliť konateľa, ďalšia možnosť je vyhlásiť výberové 

konanie, ktoré bude trvať dlho, prechod práv správy bytov na inú spoločnosť 

 

Petrásková, občianka – hlavná kontrolórka  

- dokedy sú podpísané zmluvy na dodávky plynu, elektriny, vody, do kedy sú v platnosti, čo 

majú    očakávať majitelia a užívatelia bytov v správe spoločnosti Valbyt 

- Je prekvapená prístupom pani kontrolórky, vymenuje x zákonov, ale k podstate kontroly sa 

nedostala 

- Pri kontrolách  postupujem podľa zákonov, ako nás to učili na školení 

- kontroly robím rovnako ako NKÚ 

- v pláne som mala veľa kontrol, tak som to  nestihla, potrebujem mať dostatočne dlhý čas na 

vykonanie danej kontroly 

 

 Ing.Bánik, poslanec- starosta 

Podal  informácie: 

-  o výsledku hospodárenia spoločnosti Valbyt 

-  prečo nebude hlasovať za konateľa Valbytu, (OcÚ nemôže hlasovať za finančné prostriedky 

pre konateľa – povedal 3 vysvetlenia) 

- od 1. 1. fyzicky nie je konateľ na Valbyte  a Valbyt funguje 
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- 5.3.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie štúdie parkovacích miest, ktorá by 

komplexne riešila  problematiku parkovania 

- poslanecký zbor je zákonodárny orgán, výkonný orgán je obecný úrad 

- peniaze na štúdiu neboli schválené 

 

 

Leschnitzká, občianka - Ing. Havaš, riaditeľ TS Valaská 

- rozhorčene sa vyjadrila, že neboli vykonané patričné opatrenia, aby dažďové vody z Malých 

a Veľkých Potôčok neupchávali rigol a kanalizáciu a voda nestekala na jej pozemok a neničila 

jej súkromný majetok (pivnicu, garáž) 

- informoval, že  vykonal obhliadku a navrhol riešenie 

- nedostatočné osvetlenie 

 

Tokárová, občianka 

- Žiadala doplnenie kontajnerov na separovaný zber, minimálne na papier 

- Spíliť brezu a lipu oproti predajni tabaku 

 

Ing. Holko, občan 

- Chýba mu účasť zástupcu spoločnosti Valbyt, s.r.o. 

- Ako sa to vyvíja s obecným info-kanálom 

- Žiadal informáciu, ako sa pokročilo s realizáciou priameho vysielania zasadnutí OcZ s fy 

Slovanet. 

 

 

14. Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva 21:12. 

 

Valaská, 27. septembra 2017 

 

 

Mgr. Roman Hadžega     Ing. Juraj Uhrin 

    prednosta OcÚ             starosta obce Valaská 

 

 

Dušan Blahut      Jozef  Hucík 

overovateľ zápisnice     overovateľ zápisnice 


