
Zápisnica 

zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 16.12. 2015  

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Začiatok: 16:00 

Koniec: 21:40 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a  zapisovateľa zápisnice 

4. Správa o  plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 1. polrok 2016 

6. Návrh rozpočtu obce Valaská na rok 2016 

7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaská v roku 2016 

8. Schválenie dodatku č. 1 Dodatok SOU-1-OZ k zmluve č. 232/2011-SOU-I-OZ 

o zriadení spoločného obecného úradu 

9. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií, návratných finančných 

výpomocí a platení členských príspevkov 

10. Návrh VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
11. Štatút Obce Valaská 
12. Navýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce 
13. Rôzne 

14. Interpelácie   

15. Diskusia 

16. Záver  

 

 

 

1. Otvorenie  

Rokovanie otvoril starosta obce  Ing. Juraj Uhrin. 

Bez uznesenia 

 

2. Schválenie programu rokovania 

Starosta obce Ing. Juraj Uhrin predložil program rokovania na schválenie. 

 

Rozprava: 

Poslanec Poliak – neboli všetky podklady zverejnené na webovom sídle podľa rokovacieho poriadku, 

bol dodržaný rokovací poriadok? 

Starosta -  ktoré podklady neboli odoslané poslancom, dal hlasovať o programe 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 218/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 
schvaľuje 

program rokovania  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

 



Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 8 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Proti: 1 (Poliak) 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

3. Voľba overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 219/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ určuje  

a) za zapisovateľa zápisnice:  Ing. Miriam Murínová 

b) za overovateľov zápisnice: Martin Krupa, Blažena Pastírová 

 

II/ volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič  

b) členovia:  Marek Poliak, Ľubomír Štubňa 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

4. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Predkladateľ – hlavný kontrolór 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – striktné dodržiavanie rozpočtu obce, informovanie komisií a cez poslancov 

prerokovať zmeny rozpočtu 

Poslanec Ing. Bánik - kedy bude splnené uznesenie č. 402/2014 – kontrola zmlúv za 4 roky (120 

zmlúv), bolo zadané 6.12.2014 a uznesenie na kontrolu faktúr 

Hlavný kontrolór - čo sa týka uznesení, poslanec Ing. Bánik  ešte nebol poslancom,  keď bolo 

s poslancami dohodnuté, že sa budú vykonávať postupne 

- zmluvy by mali byť spracované do najbližšieho zastupiteľstva, chýba rok 2012, potom budú 

spracované faktúry 

Poslankyňa Pastírová – uznesenie č.122/2012 o predaji bytov – chybný údaj na Hronskej ulici sú dva 

obecné byty, nie jeden, na LV sú uvedené dva obecné byty 

Hlavný kontrolór – preverí to 

Občan Holko – zo správ predložených hlavným kontrolórom (august, november) je nesplnených  11 

uznesení v tomto období. Požadoval vyjadrenia: dopravné značenie a parkoviská,  petičné uznesenie, 

sťažnosť adresovaná poslancom 

Starosta – odpoviem v bode diskusia 



Poslanec Poliak - uznesenie č.190/2015 – poistná škoda a následná kontrola, poukazuješ na použitie 

neoprávnených finančných prostriedkov z rozpočtu, nebolo by vhodné z pozície hlavného kontrolóra, 

keď sú pochybnosti, obrátiť sa na okresnú prokuratúru  

Hlavný kontrolór -  neviem to posúdiť, či bol zákon porušený z trestno-právneho hľadiska, nie je 

problém spracovať podnet na prešetrenie, ktorý bude musieť spracovať prokuratúra do 30 dní (poistná 

zmluva a zmluva o osvetlení) 

Poslanec Poliak - čo  pre vás znamenajú tieto uznesenia 

Starosta - nebudem na ňu teraz odpovedať, na to je bod interpelácia 

 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 220/2015 

Doplnenie uznesenia k tomuto bodu, okrem prvého berie na vedomie,  odporúča doplniť: ukladá 

hlavnému kontrolórovi prioritne splniť uznesenia č. 402/2014  a č. 403/2014 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 2 (Bánik, Pastírová) 

Proti: 1 (Dundovič) 

Zdržal sa: 5 (Dobrotová, Hucík, Krupa, Pacerová, Štubňa) 

Poslanec Poliak nehlasoval. 

 

Návrh neprijatý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 221/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloženú  hlavným 

kontrolórom obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 7 (Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Pacerová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Bánik, Pastírová) 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 1. polrok 2016 

Predkladateľ – hlavný kontrolór 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – voľný plán, plánujeme ho doplniť v priebehu zastupiteľstiev, 

prioritnejšie veci sú tie, ktoré prebiehajú teraz  

Poslanec Ing. Bánik – snažiť sa  zistiť nedostatky , v budúcom období sa im vyhnúť a poučiť 

sa z nich 

Hlavný kontrolór – o týchto nedostatkoch som hovoril už v minulosti 

Poslanec Poliak – prečo nie je prítomný právny zástupca obce  JUDr. Holý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 222/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  



schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 1. polrok 2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté 

 

17:12 príchod poslanca Mageru (zástupcu starostu) 

 

6. Návrh rozpočtu obce Valaská na rok 2016 

Predkladal predseda finančnej komisie – poslanec Ing. Dundovič 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – návrh na zmenu – nájom osvetlenia, odporúčal, aby tieto položky boli 

vyrovnané  ako v roku 2015 

kapitálové výdavky na rok 2016 – 1 položka, bude sa musieť siahnuť do rezervy finančných 

prostriedkov 

k rozpočtu bolo stanovisko hlavného kontrolóra, aby nebol schválený 

Poslanec Poliak – práca obecného úradu a referátov  

Starosta – preberá sa rozpočet obce. Personálne záležitosti nemajú riešiť poslanci 

Poslanec Poliak -  v rozpočte nie sú žiadne kapitálové výdavky 

Prednosta predložil prehľad projektových zámerov na pracovné zastupiteľstvo, ale nie je to zahrnuté 

v rozpočte obce, nebola predložená projektová dokumentácia, nie je schválený program rozvoja obce, 

nie je plán investičných akcií – dôvody nehlasovania za rozpočet a rozpočet neschváliť 

Poslanec Ing. Dundovič – rozpočet treba prijať,  nie je to zlý rozpočet, každý  tam môže niečo nájsť. 

Dávame veľa do školstva a na deti, nedáme nič a budeme robiť len základ a peniaze budú na účte. 

Odporúča  tento rozpočet prijať. Správa HK bola k rozpočtu, kde neboli zahrnuté pripomienky. 

Rozpočet je živý, od januára sa bude kontrolovať 

Poslanec Štubňa – Ecoled – háklivá položka, ak by sme ju nepreklasifikovali na nájomné, vypli by 

elektrickú energiu a bola by tma 

- stále nižšie kapitály a vyššie výdavky na bežný chod obce, aby sa nestalo, že peniaze pôjdu len na 

chod obce 

Hlavný kontrolór – pripravil som  stanovisko k prvotnému rozpočtu, chýbali veci ktoré boli dané 

v pripomienkach, teraz sú zapracované, súčasné stanovisko: je za schválenie 

Poslanec Štubňa – provizórium je horšie ako tento rozpočet 

Poslanec Poliak – návrh od obce bol neprofesionálny, nepozeralo sa na to, že sa chce v obci niečo 

robiť 

Poslanec Ing. Dundovič – stiahli sa projekty a na miesto nich sa vytvorili 2 nové pracovné miesta, 

ktoré budú lacnejšie a osožnejšie 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 223/2015 

Nájom osvetlenia, čo je v podstate recipročne energia, ponížiť položku  636 002 nájom osvetlenia 

v položke  064.0 verejné osvetlenie z 26 700,- € na 25 700,- €, na úroveň roku 2015 

 

Hlasovanie 

Prítomných: 10 

Za: 7 (Bánik, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 1 (Dundovič) 

Zdržal sa: 2 (Dobrotová, Magera) 



 

Návrh prijatý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 224/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ schvaľuje 

predložené pripomienky k návrhu rozpočtu obce, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice 

II/ schvaľuje návrh rozpočtu s predloženými pripomienkami 

príjmy spolu :    2 430 612,- € 

výdavky spolu :  2 404 882,- € 

III/ berie   na   vedomie 

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Valaská k návrhu rozpočtu obce Valaská na rok 

2016  a viacročného rozpočtu na roky 2017-2018 

b) viacročný  rozpočet na roky 2017-2018 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 8 (Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Proti: 1 (Poliak) 

Zdržal sa: 1 (Bánik) 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

7. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaská v roku 2016 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – veľa bodov v programe,  predložil návrh na  plán zasadnutí  1 krát za 

mesiac 

Poslanec Štubňa – nie každý mesiac, 10 alebo 9-krát do roka 

Starosta – máme raz za dva mesiace, podľa zákona raz za 3 mesiace, mimoriadne zastupiteľstvo môže 

byť zvolané kedykoľvek 

Poslanci zastupiteľstva nie sú obmedzení v tom, kedy sa môžu stretávať, zamestnávateľ je povinný 

poslanca na zastupiteľstvo uvoľniť, môžu si uplatniť náhradu ušlej mzdy 

Poslankyňa Dobrotová – stretávať sa skôr, možno okolo desiatej, vo všetkých mestách, kde 

zastupiteľstvo trvá dlho, začínajú okolo desiatej do obeda 

Poslanec Ing. Bánik – periodicita návrhu zasadnutí je postačujúca, čas stretávania v popoludňajších 

hodinách, aby mohli byť prítomní aj občania, chýba rámcový plán, aby sa vedelo v dvoch až troch 

bodoch, o čom bude zastupiteľstvo rokovať 

Poslanec Poliak – doplniť minimálne január, marec, máj,  stretnutia častejšie, pracovné stretnutia 

skoro nič neriešia, priamo každý mesiac verejné zastupiteľstvo a na verejnom všetko vydiskutovali 

Občan Holko – častejšie zastupiteľstvá konajúce sa popoludní 

Poslanec PaedDr. Magera – zastupiteľstvo každú tretiu stredu v mesiaci, druhý polrok druhá streda 

v mesiaci okrem letných prázdnin 

Občan Cipciar – chcete zasadať každý mesiac, kvôli čomu, máte pracovné stretnutia, nemôžete si to 

vydiskutovať tam, málo máte 6-krát do  roka, tu sa veľakrát nerieši skoro nič 

Poslanec Ing. Bánik – nesúhlasí s tým, aby zastupiteľstvo bolo každý mesiac, obecný úrad nie je 

schopný zabezpečiť materiály na zasadnutia, pracovné stretnutia a komisie 

Poslankyňa Dobrotová a poslanec Ing. Dundovič boli  za pôvodný plán zasadnutí OcZ 

 

 

 

Poslanec PaedDr. Magera svoj návrh, aby sa zasadnutia obecného úradu konali každý mesiac, stiahol. 



 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 225/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaská v roku 2016 v termínoch: 

17.02. 2016 

20.04. 2016 

22.06. 2016 

14.09. 2016 

09.11. 2016 

14.12. 2016 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanec Poliak nehlasoval 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

8.  Schválenie dodatku č. 1 -  Dodatok SOU-1-OZ k zmluve číslo 232/2011-SOU-I-OZ o zriadení 

spoločného obecného úradu 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 226/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

dodatok č. 1 -  Dodatok SOU-1-OZ k zmluve číslo 232/2011-SOU-I-OZ o zriadení spoločného 

obecného úradu 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

9. Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií, 

návratných finančných výpomocí a platení členských príspevkov 

Predkladá prednosta obecného úradu Ing. Peter Minárik 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – názov dodatku: VZN č.1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009  

o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a platení členských príspevkov 

Prednosta obecného úradu – VZN č.2/2015 

 



 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 227/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009  o poskytovaní dotácií, návratných 

finančných výpomocí a platení členských príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté 

 

10. Návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladá prednosta obecného úradu Ing. Peter Minárik 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – názov dodatku: VZN č.1/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2013 

- znížiť základnú sadzbu za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín na 0,020 €/kg 

Poslanec Ing. Dundovič – súhlasil s pôvodnou cenou, sprísniť kontroly na zamedzenie čiernych 

skládok 

Prednosta obecného úradu Ing. Minárik – aj doteraz sa za drobný stavebný odpad platilo (1/2 m
3
 bola 

súčasťou poplatku za ohlásenie drobnej stavby, pri väčšom množstve si občan musel objednať 

veľkokapacitný kontajner, kde si zaplatil za množstvo odpadu v pokladni) 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing.  Bánika č. 228/2015 

Zníženie poplatku za  drobný stavebný odpad o 0,005 € na  0,020 € 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 1 (Bánik) 

Proti: 8 (Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa) 

Zdržal sa: 1 (Pastírová) 

 

Návrh neprijatý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 229/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa 

dopĺňa VZN č. 3/2013 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 9 (Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Bánik) 

 

Uznesenie prijaté 



11. Štatút Obce Valaská 

Predkladá prednosta obecného úradu Ing. Peter Minárik 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – predkladá návrh na opravu článkov v štatúte (zaznamenané v pozmeňujúcom 

návrhu) 

Poslanec Ing. Dundovič – čestné občianstvo (zaznamenané v pozmeňujúcom návrhu) 

Hlavný kontrolór – čl. 5 opraviť vlajku 

Občan Holko – obecný kronikár, schvaľovanie textu do kroniky 

  

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Dundoviča č. 230/2015 

čl. 24 odst. 2 – čestné občianstvo – aby zostala 3/5 väčšina všetkých poslancov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 5 (Dundovič, Hucík, Magera, Poliak, Štubňa) 

Proti: 4 (Bánik, Dobrotová, Pacerová, Pastírová) 

Zdržal sa: 1 (Krupa)  

 

Návrh neprijatý 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 231/2015 

Oprava týchto článkov štatútu obce Valaská:  

čl. 1 odst. 2 – za mesto nahradiť obec  

čl. 16 odst. 5 – za mesto nahradiť obec 

čl. 22 odst.3 – doplniť nadpolovičný súhlas väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva 

čl. 24 odst. 2 – čestné občianstvo – 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

čl. 25 – cena obce – doplniť odst. 2 – o udelení ceny obce Valaská rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
čl. 26 -  doplniť – cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú 

činnosť v prospech obce. O jej udelení rozhoduje starosta obce.   

čl. 30 – zmeny a doplnky štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 7 (Bánik, Dobrotová, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Proti: 2 (Magera, Poliak) 

Zdržal sa: 1 (Dundovič) 

 

Návrh prijatý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 232/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Štatút Obce Valaská so siedmimi zapracovanými pripomienkami poslanca Ing. Bánika 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 7 (Bánik, Dobrotová, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Štubňa ) 

Proti: 3 (Poliak, Dundovič, Magera) 

Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie prijaté 

 



 

12. Navýšenie  úväzku hlavného kontrolóra obce 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Hlavný kontrolór – priblížil stanovisko orgánov a prokuratúry na zmenu úväzku hlavného kontrolóra 

Poslanec Ing. Bánik – radil sa s hlavnými kontrolórmi a právnikmi, meniť úväzok počas trvania 

voleného obdobia HK nie je možné 

Poslankyňa Pastírová – aký je prínos a efektívnosť  práce HK 

Hlavný kontrolór – vysvetľoval efektívnosť a náročnosť svojej práce 

Poslanec Ing. Dundovič – navýšenie práce HK, obsiahlejšie kontroly 

Poslanci Bánik a Štubňa – kontrolná činnosť HK na dobrej úrovni 

Hlavný kontrolór – pošle uznesenie po schválení na vyjadrenie okresnej prokuratúre 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 233/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ súhlasí 

s navýšením úväzku na 60 % hlavného kontrolóra obce Valaská Ing. Martina Havaša s účinnosťou od  

01. 02. 2016 

II/ schvaľuje 

plat hlavnému kontrolórovi obce Valaská Ing. Martinovi Havašovi s účinnosťou od 01. 02. 2016 podľa 

§ 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v NH SR v roku 2015 vo výške 

858,00 € x 1,68 = 1441,44,- € 

Z toho 60 %   =  864,87,- € 

10% odmena =    86,49,- € 

 

Plat hlavného kontrolóra 951,30 €,  po zaokrúhlení  952,00 € 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Pastírová) 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

Prestávka: 18:40 – 18:50 

 

 

13. Rôzne 

13.1 Odpredaj pozemku, žiadateľ MUDr. Juraj Pepich a manželka Eva Pepichová 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Hlavný kontrolór – ruší sa uznesenie 153 a dáva sa nové uznesenie, kde sa odpredáva nehnuteľnosť 

obidvom, znovu vyvesiť zámer, aby sa postupovalo v zmysle zákona č. 138 Z.z. 

Prednosta obecného úradu – predtým to odkupoval len pán MUDr. Pepich, teraz aj s manželkou, 

ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu 

Poslanec Ing. Dundovič – už to nie je osobitný zreteľ 

Poslanec Ing. Bánik – musí byť zverejnené a dal návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania 

 

 



Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 234/2015 

stiahnutie bodu 13.1. (Odpredaj pozemku, žiadateľ MUDr. Juraj Pepich a manželka  Eva 

Pepichová, Chalupkova 500/1, Valaská) z programu rokovania obecného zastupiteľstva  
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

Návrh prijatý 

 

 

13.2. Odvolanie a menovanie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností  

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 235/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ odvoláva  

člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                                          

a prešetrovanie sťažností PaedDr. Matúša Mageru (NÁŠ KRAJ) 

II/ menuje  
člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                                 

a prešetrovanie sťažností PaedDr. Matúša Mageru (nezávislý kandidát) 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 7 (Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 (Bánik, Magera, Poliak)  

 

Uznesenie prijaté 

 

13.3. Rokovanie o pozastavenom výkone uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej                          

č. 177/2015 zo dňa 2.11.2015 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Občan Hadžega – komisia výstavby v tejto otázke nekonala, neuskutočnené výjazdové stretnutie so 

všetkými dotknutými účastníkmi 

- pondelkové stretnutie zúčastnených strán s obecným právnikom nič nevyriešilo, chcú to riešiť 

mediálne 

- so zmrzlinovým stánkom súhlasia ale nie na danom mieste 

Poslanec Krupa  – následná stavebná komisia všetkých oboznámila s týmto zámerom 

- stavebná komisia dostala žiadosť na stánok, išla pozrieť miesto 

Poslankyňa Dobrotová – prečítala mail od poslanca Poliaka 

Poslankyňa Pastírová – ako členka stavebnej komisie o tom nebola oboznámená 

Občan Cipciar – uvažovať o inom umiestnení stánku, treba robiť kompromisy 

Poslanec Poliak – ide len o umiestnenie stánku, mali byť oslovení všetci dotknutí občania 



- spýtal sa, či uznesenie o zrušení bolo nezákonné 

starosta – neodpovedal som preto, lebo som nedostal adekvátnu odpoveď, prečo tam nemôže byť 

stánok 

Občan Hadžega – prečo tam má stánok stáť 

Občan Dobrota – spýtal sa, koho mal osloviť, nech to poslanci ešte raz odhlasujú, nazval poslanca  

Poliaka „chorý chlapec“ 

Poslanec PaedDr. Magera – čítal časť zápisnice z pondelka a sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

a vyzval, aby na základe neho poslanci konali 

Občan Holko – upozornil starostu, aby upozornil pána Dobrotu  

Poslanec Ing. Dundovič – komisia za to nemôže, komisia rozhoduje, či je to stavebný pozemok, aké sú 

vlastnícke práva a nakoniec vydá stanovisko. Komisia navrhla zastupiteľstvu, že so stánkom súhlasí. 

Poslanci OcZ, rozhodnú, či je vhodné stánok tam umiestniť.  

Hlavný kontrolór – požiadal poznamenať do zápisnice názov práve riešeného bodu 

Poslanec Ing. Dundovič – vyzval zúčastnené strany, či je možná vzájomná dohoda 

Občianka Sépešiová – pri svojom paneláku nechcú ešte aj zmrzlinový stánok (pošta, Fresh, bankomat, 

neporiadok) 

Poslankyňa Dobrotová – lokalita umiestnenia stánku vyhovuje (inžinierske siete) 

Poslanec Poliak – nikdy nikoho neoslovil v súvislosti so zmrzlinovým stánkom 

-vyzval na hlasovanie o uznesení č. 177/2015 

Poslanec Ing. Bánik – pýtal sa na vyhodnotenie petície 

Starosta – stanovisko na petíciu je nedefinitívne , poslanci môžu prelomiť veto starostu 

 

Poslanec PaedDr. Magera navrhuje 5 minútovú prestávku. 

 

Uznesenie č. 236/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

5 minútovú prestávku 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 10 

Za: 1 (Magera) 

Proti: 8 (Bánik, Dobrotová, Hucík, Krupa, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Zdržal sa: 1 (Dundovič)  

 

Uznesenie neprijaté 

 

Uznesenie č. 237/2015  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

ruší 

uznesenie č. 155/2015  zo dňa 23.09.2015. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 6 (Dundovič, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 2 (Bánik, Hucík) 

Zdržal sa: 2 (Dobrotová, Krupa) 

 

Uznesenie neprijaté 

 

 

Uznesenia predkladané poslancom Marekom Poliakom 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – vyzval starostu, aby objasnil, prečo nepodpísal uznesenie č. 215/2015 



Starosta – stanovisko poslal mailom, nemajú dôvod na to, aby viedli voči nemu konanie 

Poslanec Štubňa – daňové priznanie 

Starosta – súčasťou majetkového priznania malo byť daňové priznanie, ktoré sám nepodáva, ale 

podáva ho jeho zamestnávateľ 

Hlavný kontrolór – komisia má určité právomoci a kontroluje len starostu obce 

Starosta – vyjadril sa do 12 dní k tomuto doposiaľ nedostal spätnú väzbu od poslancov 

Poslanec Štubňa – jedno uznesenie nebolo podpísané, čakali, ako to dopadne 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 238/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

začína konanie 

voči starostovi Obce Valaská vo veci ochrany verejného záujmu v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 6 (Bánik,  Dundovič, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 1 (Krupa) 

Zdržal sa: 3 (Dobrotová, Hucík, Magera) 

 

Uznesenie prijaté 

 

13.4. Zmeny rozpočtu v právomoci starostu obce: Rozpočtové opatrenia starostu – presun 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a výdaje 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Rozprava: 

Poslankyňa Dobrotová – 100,- € je dosť nízka suma – presun finančných prostriedkov v rámci 

rozpočtu 

Poslanec Poliak – toto neovplyvňuje bežný chod obecného úradu, nie je problém, aby OcZ schválilo 

rozpočtové opatrenie 

Poslanec Ing. Bánik – položka 100,-  € je nízka, odporúča čiastku 500,- € 

- zrušenie uznesenia č. 145/2013  

Poslanec Poliak – ide o úpravu jedného bodu v zásadách rozpočtového hospodárenia 

Starosta – dokumenty na rokovanie majú byť doručené 7 dní pred rokovaním 

Poslanec Ing. Dundovič – bolo to prednesené na pracovnom stretnutí 

Poslankyňa Pastírová – uznesenie môže vzniknúť aj počas diskusie 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 239/2015 

Zmeny rozpočtu v právomoci starostu obce: Rozpočtové opatrenie  starostu – presun rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu – maximálne vo výške zo 100,- € na 500,- € mesačne 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 8 (Bánik, Dobrotová,  Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Proti: 1 (Poliak) 

Zdržal sa: 1 (Krupa) 

 

Návrh prijatý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 240/2015 



Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

mení a schvaľuje 

dispozičné oprávnenie pre starostu obce Valaská na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. 

v znení neskorších predpisov k výkonu rozpočtových opatrení obce Valaská pri splnení nasledovných 

podmienok (uznesenie 145/2013): 

1. Jednotlivé rozpočtové opatrenie môže byť uskutočnené presunom finančných prostriedkov 

medzi jednotlivými oddielmi a položkami /funkčnej a ekonomickej klasifikácie/ maximálne 

vo výške 500,- € mesačne, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky 

 

Ostatné body zostávajú platné bez zmeny podľa uznesenia 145/2013 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 10 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Krupa, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

Rozprava: 

Poslanec Poliak – neboli predložené vypracované Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

Poslankyňa Dobrotová – bolo by vhodné, aby mali možnosť  prehodnotiť  uznesenie bližšie, navrhuje 

ho stiahnuť 

Poslanec Ing. Dundovič – prečo nebola vypracovaná aktualizácia zásad  hospodárenia 

 

Pozmeňujúci návrh poslankyne Dobrotovej  č. 241/2015 

stiahnutie bodu - návrh uznesenia poslanca Poliaka,  § 7 zásady hospodárenia s majetkom Obce 

Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 2 ( Dobrotová, Krupa) 

Proti: 7 (Bánik, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Štubňa) 

Zdržal sa: 0 

Poslanec Poliak nehlasoval 

 

Návrh neprijatý 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 242/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

mení a schvaľuje 

§ 7 zásad hospodárenia s majetkom obce Valaská, kompetencie pri hospodárení s majetkom obce, 

ktoré podliehajú schváleniu obecnému zastupiteľstvu 

1. Nadobúdanie hnuteľného majetku do vlastníctva obce nad hodnotu 200,-  € 

2. Odpredaj hnuteľného majetku z vlastníctva obce nad hodnotu 200,-  € 

3. Nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 

4. Odpredaj nehnuteľného majetku z vlastníctva obce 

5. Nájom, podnájom a výpožičky nehnuteľného a hnuteľného majetku a prenájom, podnájom 

a výpožičky hnuteľného a nehnuteľného majetku od tretích osôb 

 



 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 8 (Bánik, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Dobrotová, Krupa) 

 

Uznesenie prijaté 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – prečo tento návrh predkladá 

Poslanec Poliak – je to na základe sťažnosti od občana Holku,  vyjadril sa advokát JUDr. Holý, že 

nesplnené uznesenia môžu byť podané na okresnú prokuratúru na posúdenie 

 

Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie č. 243/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

ukladá 

hlavnému kontrolórovi, aby sa podľa správy o plnení uznesení obrátil na okresnú prokuratúru so 

všetkými nesplnenými uzneseniami.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10 poslancov 

Za: 7 (Bánik, Dundovič, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Dobrotová, Hucík, Krupa) 

 

14. Interpelácie 

Poslanec Ing. Bánik - starosta 

1. Pýtam sa starostu obce, prečo v zápisniciach zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

(konkrétne 25.11.2015, 02.11.2015, 23.09.2015 a 24.06.2015) nie sú zaznamenané body 

rokovania programu: Interpelácie a Diskusia. Zápisnica sa archivuje podľa registratúrneho 

poriadku na 10 rokov. Tieto body rokovania považujem za dôležité pre poslancov ako 

i všetkých občanov. Nezaznamenanie týchto bodov je zásadný nedostatok zápisnice. 

- odpoveď bude písomná do 30 dní 

 

2. Pýtam sa starostu obce, prečo nie sú na webovom sídle archivované materiály 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

- archivované nie sú, nachádzajú sa materiály len na dané zastupiteľstvo, ktoré nasleduje 

 

3. Máte na to programové vybavenie, prečo sa to nerobí a program to umožňuje vykonať 

všetko 

- berie na vedomie, doteraz sa to nerobilo, sľubuje, že sa to tak bude robiť a bude to 

archivované 

 

4. Pýtam sa starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 183/2015 – mal byť predložený 

posudok osvetlenia 

- dlho sa hľadala firma, do konca roku to už neurobia, ale prisľúbili, že sa na to v novom roku 

pozrú 

 

5. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 180/2015 – či je Valbyt 

prínosom pre obec 

- bolo to poslané mailom všetkým poslancom 



 

6. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 99/2015 – výberové 

konanie na zvukára 

- verejnú súťaž sa vyhlásila na výber zvukára na dychovky, ostatnými akciami sme sa už 

nezaoberali 

 

7. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 61/2015 – 

zodpovednosť za pingpongové stoly 

- konzekvencie voči osobám boli vyvodené, zodpovedné osoby mali za to znížené príplatky 

 

8. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 30/2015 

- za toto bol zodpovedný pán prednosta, ja som v tom momente nebol starostom Obce Valaská 

 

9. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 378/2014 – správa 

hlavného kontrolóra 3/2014 – nájomná zmluva s Valbytom a vysporiadaný zostatok 

- na túto otázku som tiež  odpovedal minule 

 

10. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 261/2014 správa 

hlavného kontrolóra 1/2014 

- dôsledky boli vyvodené a odpoveď – hlavný kontrolór sa vyjadril, že tie kontroly nestíha 

urobiť, dal žiadosť na zvýšenie úväzku 

 

11. Opätovne sa pýtam starostu obce, prečo nie je splnené uznesenie OcZ 256/2014 – štúdia 

parkovacích miest 

- uznesenie rovnako vyplýva z toho, kde boli vznesené požiadavky na vypracovanie projektov, 

nenašli sme firmu, ktorá by nám adekvátne urobila túto štúdiu, je to v plnení, bol nereálny 

termín 

 

12. Pýtam sa starostu obce, či podľa štatútu obce máme menovaného obecného kronikára, 

pýtam sa kde môžeme nahliadnúť do obecnej kroniky a kedy bude obecné zastupiteľstvo 

schvaľovať ročný zápis do kroniky obce 

- zatiaľ sme nenašli kronikára, ktorý by sa sám dobrovoľne prihlásil, oslovení ľudia ju nechcú 

pre obec robiť, je na obci vyhlásiť výberové konanie na takúto pozíciu 

 

Poslanec Magera - starosta 

1. Na podnet občanov z ulíc Pod Hrbom a Pod Lipovou, či by bolo možné, keď bude nasnežené, 

či by sa mohlo nejako lepšie, istejšie zabezpečiť, aby sa krízové ulice lepšie odhŕňali hlavne 

ulice Pod Hrbom smerom k cintorínu a Pod Lipovou od kríža. 

- odpoveď je ťažká, záleží na tom kto a ako pluhuje. Obec Valaská je po nasnežení jedna 

z najlepšie vypluhovaných obcí na okolí 

 

2. V akom štádiu je jednanie so združením Horehronská banská cesta Piesok 

- zatiaľ som sa s Ing. Longauerom nestretol, otázky má položiť písomne na podateľňu  a tak na 

ne starosta odpovie 

 

3. V akom riešení je pán Štéc – historická expozícia hutníctva a železa v okolí Valaskej v mieste 

pri kravínoch v okolí skaly v materskej časti obci 

-  začal to už budovať, je tam urobené oplotenie, nemá vybavený vstup na pozemok od 

regionálnej správy ciest 

 

4. Má obec vypracovaný generál zelene. 

- nemáme 

 

5. Bude to obec plánovať 

- máme územný plán 



 

6. Kamera na zbernom dvore zaznamenáva ľudí, čo to tam nosia  

- áno zaznamenáva, sú odpísané značky áut, je ťažko identifikovať človeka, ale ŠPZ vidno 

 

7. Rozvité odpovede sú preto, že poslanec Baník dal návrh, aký dal,  aby odpovede boli 

zapísané v zápisnici? 

- čudná otázka  

 

 

Poslanec Krupa –starosta 

Čo je s osvetlením nad zberným dvorom, aby bolo vidno aj ľudí, nielen ŠPZ áut 

- zatiaľ tam nie je svetlo, bude treba rozšíriť osvetlenie 

 

Poslanec Hucík - starosta 

Čo je s multikárou 

- zatiaľ nie je, zajtra (vo štvrtok) ma bude kontaktovať dotyčný pán. Zatiaľ je zaplatená len 

záloha 

 

Poslanec Poliak - starosta 

1. Zdá sa normálne, že po 3 mesiacoch tu multikára nie je. 

- vybavovať takéto veci s podnikateľmi, ktorí sami nevedia, čo robia, je ťažké 

- do dnešného dňa ešte neboli vybavené papiere na prepis, že vraj. Zajtra (vo štvrtok) budem 

mať konečné stanovisko 

 

2. V zápisnici z 9.11.2015 sa píše, že v prílohe sa nachádzajú písomné interpelácie poslanca 

Poliaka a žiadna príloha nie je zverejnená, nie je tam žiadna príloha, žiadny dokument 

- odpovede na ne boli poslané mailom, príloha je priložená pri písomnej zápisnici, len nie je 

zverejnená 

 

3. Prebieha v tomto roku ako investičná obecná akcia stavba domu Mareka Turňu niekde na 

Podkoreňovej 

- nie, prečo by to mala obec robiť 

 

4. Krádež a spôsobená škoda obci, ako je riešená, ako je vyriešená škoda, kto zaplatí škodu, 

ako to bude účtovne vysporiadané 

- ešte nie je dokončená 

 

5. Bolo ukončené vyšetrovanie 

- v rámci polícii bolo vyšetrovanie ukončené 

 

6. Do akého termínu bude vyčíslená škoda, o akú čiastku bola obec pripravená a termín, do 

ktorého bude známa  zodpovedná osoba 

- daj ju písomne do podateľni, písomne budem na ňu odpovedať  

- poisťovňa už niečo uhradila 

 

7. Kto zaplatí za rozdiel 

- aká osoba, za čo 

 

8. Žiadam odpovedať na ňu a aby bola odpoveď uvedená v zápisnici 

- odpovedal som 

 

9. Bolo sľúbené, že pán Kortiš z VARESU sem príde, kedy príde,  existuje zmluva medzi obcou 

a VARESOM o obecnom kanáli, na základe čoho funguje obecný kanál 

- pán Kortiš mal prísť na pracovné zastupiteľstvo, telefonoval nemohol sa dostaviť 

- obec s tým nemá nič spoločné 



- nie, žiadna zmluva neexistuje 

 

10. Na základe čoho bol, je, pracovník platený na dohodu na spravovanie tohto kanálu 

z prostriedkov obce, bol mu poskytnutý telefón a notebook 

- má len notebook 

- nikdy nebol platený z prostriedkov obecného rozpočtu 

 

11. Nikdy nepoužíval telefón, ktorý platila obec, lebo v správe od hlavného kontrolóra sa píše, že 

opravár mal telefón 

- nie 

 

   

 

21:40 Starosta obce Valaská ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva počas interpelácií poslancov, 

bod diskusia nebol. 

 

 

Celé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného dňa 16.12.2015  si môžete pozrieť na 

obecnej stránke v priečinku „videogaléria“, kde máte priamo odkaz „Zasadnutie OcZ Valaská 

zo 16.12.2015“.   

 

 

 

Valaská, 21. 12. 2015 

                       

 

 

 

 

 

Ing. Peter Minárik                                                       Ing. Juraj Uhrin 

  prednosta OcÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

  Blažena Pastírová                                                      Martin Krupa 

overovateľ zápisnice                                              overovateľ zápisnice 


