
Zápisnica 

z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného dňa 22.01. 2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

Začiatok: 13:00 

Koniec:    15:15 

Prítomní poslanci: 

Ing. Peter Bánik, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Ing. Ján Dundovič,                   

Marek Poliak, Ľubomír Štubňa, Jozef Hucík, Miroslav Zelenčík  

 

Neprítomní poslanci: 

Martin Krupa, Blažena Pastírová, Milena Dobrotová 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a  zapisovateľa zápisnice 

4. Prerokovanie nepodpísaných uznesení zo 7. zastupiteľstva 

5. Záver  

 

1. Otvorenie  

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce  Ing. Juraj Uhrin. 

Bez uznesenia 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

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

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr.  Magera –  podal pozmeňujúci návrh k programu rokovania, aby rokovanie 

obecného zastupiteľstvo malo tieto body: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a  zapisovateľa zápisnice 

4. Správa o plnení uznesení 

5. Prerokovanie nepodpísaných uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Valaská, konaného dňa 16.12.2015 

6. Rôzne 

7. Interpelácie  poslancov  

8. Diskusia 

9. Záver rokovania 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 244/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program rokovania  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej podľa pozmeňujúceho 

návrhu č. 1  poslanca PaedDr. Mageru  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

 

3. Voľba overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice 

Prekladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 245/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ určuje  

a) za zapisovateľa zápisnice:  Ing. Miriam Murínová 

b) za overovateľov zápisnice: PaedDr. Matúš Magera, Ing. Peter Bánik 

 

II/ volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič  

b) členovia: Ľubomír Štubňa, Mgr. Mária Pacerová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

4. Správa o plnení uznesení  

Predkladateľ,  hlavný kontrolór Ing. Martina Havaš, sa vo svojej správe zameral na 

informáciu poslancov z posledného zastupiteľstva 16. 12. 2015 o nepodpísaných uzneseniach 

a tiež aj nesplnených uznesení.  

Rozprava: 



Poslanec Ing. Dundovič – navrhol, aby sa zásady hospodárenia pripravovali na finančnej 

komisii a dodiskutovali na pracovnom zasadnutí.  

Poslanec PaedDr. Magera – požiadal, aby v zápisnici bolo poznačené, že poslanci Krupa, 

Dobrotová  a Pastírová  nie sú prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Poslanec Poliak – prečo je v zápisnici uznesenie č. 238/2015 napísané ako prijaté 

Starosta -  v zápisnici je uvedené, že je uznesenie prijaté, čo je chybné, pretože na prelomenie 

veta je potrebná 3/5 väčšina poslancov, čiže 7. Hlasovalo 6 poslancov za a teda malo tam byť 

napísané, že je neprijaté.  

Poslanec Poliak - konštatoval nedostatky pri zápise, že z poslednej zápisnice predseda 

návrhovej komisie citoval presne zákon, paragraf aj odsek, napriek tomu to v zápisnici nebolo 

uvedené tak ako sa hlasovalo na zastupiteľstve.   

 

Uznesenie č. 246/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

správu o plnení uznesení hlavného kontrolóra 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 7 (Bánik, Dundovič, Hucík, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

PaedDr. Magera nehlasoval. 

 

Uznesenie prijaté 

 

 

5. Prerokovanie nepodpísaných uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 16.12.2015 

Prekladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Starosta – vyjadruje sa k 3 nepodpísaným uzneseniam, ktoré obecné zastupiteľstvo 

schválilo. Vyjadrí sa k tomu na základe otázok od poslancov. 

Uznesenie č. 242/2015 – bolo navrhnuté bez toho, aby sa o ňom rokovalo. Výška 200,- 

EUR je nepatrná položka. Všetky veci, ktoré sa na úrad nakupujú sú nad 200,-  EUR. 

Poslanec Poliak – uznesenia podľa zákona 369/1990 Zb. nepodpisuje starosta z dvoch 

dôvodov, neprospešné pre obec alebo nezákonné. 

Starosta – podľa tohto uznesenia 242/2015 je všetkých 5 bodov neprospešných, 

nadobúdanie hnuteľného majetku má široký význam, čo je hnuteľný majetok v tomto 

prípade? 

Občan Holko – aká suma by mala podľa starostu obce podliehať schvaľovaniu 

obecného zastupiteľstva 

Starosta -  v tomto uznesení to  nie je riadne špecifikované 

Hlavný kontrolór – uznesenie vzniklo z dôvodu, že chýbajú vypracované zásady 

hospodárenia obce 

Starosta – chce, aby si ozrejmili čoho sa toto uznesenie týka 

Poslanec Poliak – jednoznačne to bolo formulované podľa predošlých zásad 

hospodárenia, jedná sa to každého hnuteľného majetku, ktorý obec nakupuje 



Poslanec Ing. Dundovič – trváme na prerobení zásad hospodárenia, musíme si k tomu 

sadnúť a prerobiť ich, keby nebolo toto uznesenie tak by sa ďalší rok fungovalo, tak 

ako doteraz 

Poslanec Poliak -  sú tu navrhnuté zásady, právomoci a kompetencie 

Poslanec Ing. Dundovič – treba rozlíšiť hnuteľný materiál, nehnuteľný materiál, 

náklady  na réžiu. Je to prvotný spúšťač na to, aby sa zásady začali robiť. 

 

 

Uznesenie 247/2016  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. §13 ods. 8 

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: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Rozprava: 

Starosta – nepodpísané uznesenie č. 240/2015 

Hlavný kontrolór – finančná komisia a pracovné stretnutia sa zaoberali rozpočtom 

obce. Rozpočtových opatrení by malo byť minimum. 

Poslanec PaedDr. Magera – 16.12.2015 zahlasovalo 10 poslancov za toto uznesenie. 

Toto uznesenie bolo jednoznačné 

Poslanec Poliak – myslím, že je to jednoznačné, v minulom roku starosta využil asi 11- 

krát túto kompetenciu, ak obec vie, koľko potrebovala na tonery v predchádzajúcom 

roku, tak si to vie obec na ďalší rok narozpočtovať, týmto sa bežný chod obce neohrozí 

a neobmedzí. Ak vzniknú nejaké zmeny, obecné zastupiteľstvo sa rado stretne, ale toto 

nezachádza  do bežného chodu obce. 

Poslanec Ing. Bánik – poslanci zvažovali určité zmeny, rozmýšľali pri prijímali tohto 

uznesenia 

Poslanec Ing. Dundovič – keď sa urobí presun tak často ako vlani, potom to niekde 

chýba. Ten rozpočet by mal sedieť a mal by stačiť, tých 500,- EUR je tam akurát. 

Poslanec Poliak – údržba obecných budov – škola, pani riaditeľka predložila žiadosť, 

mali sa používať tieto prostriedky pre obecné budovy 

Poslanec Ing. Dundovič – treba kontrolovať stav budov a nečakať na havarijné stavy 

 

 



Uznesenie 248/2016  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. §13 ods. 8 

mení a schvaľuje dispozičné oprávnenie pre starostu obce Valaská  

na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 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 č.  145/2013 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Rozprava 

Starosta – uznesenie 243/2015 

Hlavný kontrolór – uznesenie, ktoré prijalo zastupiteľstvu, sú tam nejaké veci, ktoré 

treba riešiť.  

Starosta – na základe čoho dali poslanci takúto úlohu hlavnému kontrolórovi 

Poslanec Štubňa – poslanci sú povinní dbať na zákonnosť, či je všetko v poriadku 

a v súlade  so zákonom 

Poslanec Ing. Dundovič – aj na základe podaného podnetu od občanov  

Hlavný kontrolór – podľa nového zákona o finančnej kontrole je povinnosť 

oznamovať všetko, čo môže súvisieť s trestno-právnym konaním 

 

Uznesenie 249/2016   

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. §13 ods. 8 

ukladá hlavnému kontrolórovi,  

aby sa podľa správy o plnení uznesení obrátil na okresnú prokuratúru so všetkými 

nesplnenými uzneseniami. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Hlavný kontrolór – takto prijaté uznesenie už nie je zo strany starostu možné 

pozastaviť. V prípade, že ho nepodpíše, uznesenie zostáva v platnosti.  



6.Rôzne 

14:04 starosta obce Valaská Ing. Juraj Uhrin povedal, že  odmieta viesť ďalej 

rokovanie obecného zastupiteľstva a poveril vedením rokovania obecného 

zastupiteľstva zástupcu starostu obce PaedDr. Matúša Mageru podľa zákona              

369/1990 Zb. § 12 ods. 3 

 

Rozprava: 

Poslanec Poliak –  uznesenie 238/2015 

nie je žiadne obmedzenie v zákone, kedy sa môže hlasovať o uznesení 

nebol dodržaný zákon 357/2004 Z. z. 

Poslanec Štubňa – bolo to na návrh komisie, ktorá zasadala a zistila určité 

nezrovnalosti, po prípade sa to môže riešiť cez prokuratúru, ktorá sa k tomu vyjadrí. 

Poslanec Poliak – v zmysle tohto zákona, ak obecné zastupiteľstvo, príjme uznesenie 

voči starostovi obce, starosta sa môže obrátiť na ústavný súd. Štátny orgán rozhodne 

o správnosti konania obecného zastupiteľstva alebo starostu obce. 

 

Uznesenie 250/2016  

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: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Hucík, Zelenčík) 

 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

7. Interpelácie 

Zástupca starostu PaedDr. Magera sa informoval HK obce, ak nie je prítomný starosta 

obce či má tento bod opodstatnenie. 

Hlavný kontrolór: tento bod bol schválený, dal návrh na predloženie interpelácií 

písomnou formou, ktoré sa dajú do zápisnice. Takúto možnosť nevyužil nikto 

z prítomných poslancov. 

 

 

8.Diskusia 

Poslanec Ing. Dundovič – keď tu nie je starosta, mal tu sedieť aspoň prednosta, obec 

pochybila 

Poslanec PaedDr. Magera – starosta obce má neodkladné stretnutie dnes o 15:00 

Poslanec Poliak – starosta obce mal 15 kalendárnych dní na zvolanie zastupiteľstva, keďže to 

nevyužil, mal 15 pracovných dní na uskutočnenie zastupiteľstva. Dnes bol posledný deň,       

na základe svojho rozhodnutia zvolal zastupiteľstvo na 13:00. Všetci prítomní sa mu 

prispôsobili. Je to pohŕdanie nami a občanmi obce. 



- otázka na kameramana -  z minulého zastupiteľstva 16.12.2015 na seba nenadväzujú časti 

záznamu (bod 13. 2 na bod 13. 3), požiadal preposlať poslancom písomné vyjadrenie 

ohľadom toho zastupiteľstva, že nebolo do záznamu zasahované  

Kameraman – pozrie sa na to, všetko by malo byť zaradom 

Poslanec Ing. Bánik – počudovanie nad pánom starostom, odíde zo zasadnutia zastupiteľstva 

bez udania dôvodu, je to nedôstojné z pohľadu voleného funkcionára našej obce. Obecné 

zastupiteľstvo je postavené na rovnakú úroveň ako starosta obce.  

Hlavný kontrolór – program od okamihu schválenia sa stáva  záväzným. Predsedajúci ukončí 

rokovanie po prejdení všetkých bodov. 16.12.2015 to tak nebolo. OCZ môže prijať uznesenie, 

kedy bude pokračovať. Nie je dobré, aby sa to opakovalo v budúcnosti 

Občan Holko – infokanál – či sa niekto s tým človekom rozprával, prečo sa to dalo do 

programového vyhlásenia, ktoré bežalo na obrazovkách 

Poslanec Poliak – komunikoval s pánom Kortišom, ktorý je konateľom firmy VARES. Medzi 

obcou Valaská a firmou VARES je podpísaná zmluva na infokanál a teda obec jednoznačne 

nesie zodpovednosť. Pán Kortiš informoval o osobnom stretnutí s pánom starostom ako bude 

infokanál fungovať do budúcnosti a nevidí problém prísť na zastupiteľstvo.  

- z vlastnej iniciatívy prepošle pánovi Kortišovi pozvánku na obecné zastupiteľstvo, aby sa ho 

mohol zúčastniť. Na infokanáli sa objavila správa, že na základe rozhodnutia kultúrnej 

komisie pod vedením Mareka Poliaka sa ruší vysielanie obecného kanálu. Ďalej pán Kortiš 

písomne prisľúbil, že bude odvysielaná správa kde sa informácie uvedú na pravú mieru. 

Bolo to rozhodnutie pána Oravca, VARES o tom nevedel a z tohto dôvodu zastavil 

vysielanie obecného infokanála. 

Občan Holko – pýtali ste sa pána Oravca, prečo to tam dal, či si rieši nejaké vzťahy 

- mal by prísť osobne na zastupiteľstvo, vysvetliť to 

Hlavný kontrolór – rada, ktorá by mala schvaľovať príspevky na infokanál 

 

14:30 – poslanec Ing. Bánik sa ospravedlnil predsedajúcemu, požiadal o uvoľnenie a odišiel 

z rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Občan Kaderiak  - dnes dopoludnia rozhlas nehlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva 

o 13:00 

- má obec vypracovaný  integrovaný rozvojový operačný program obce Valaská 

- spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

- Hronská ulica je zanedbaná, nie sú dokončené chodníky, údržba, nepohrabané lístie, 

chodník z Hronskej ulici ku bloku X (Švermova 451) 

- kamera na zbernom dvore, sleduje sa, čo sa tam vozí, vozí sa tam odpad z okolitých 

obcí 

- rozbor hospodárenia za rok 2014 – ako stúpajú náklady na odvoz komunálneho 

odpadu 

Poslanec Poliak – toto sme žiadali od vedenia obce niekoľko - krát 

- nemáme schválené tieto dokumenty, v roku 2016 nemôžeme žiadať prostriedky 

z Európskej únie, do dnešného dňa nebol predložený žiadny návrh 

- uznesenie – starosta s prednostom majú tieto dokumenty pripraviť 

- človek, ktorý je tu zamestnaný sa venuje stavbe rodinného domu, v roku 2015 

nepredložil obecnému zastupiteľstvu nič, čo by sa týkalo rozvoja, napredovania obce 

Poslanec PaedDr. Magera -  pri obci fungujú komisie, ktoré majú určité úlohy, keď  občan dá 

nejaký návrh, daná komisia by sa mala danou požiadavkou zaoberať 

- požiadal pána Kaderiaka, aby to predložil písomne komisiám 

Hlavný kontrolór –  skoro rok je odvtedy, nebolo to ešte spracované, prednosta sa vyjadril, že 

to dali nejakému pánovi z Podbrezovej 



- zastupiteľstvo sa zaoberalo vysokými nákladmi na odpad 

Poslanec Ing. Dundovič – starosta vie, čo je investičný hmotný majetok. Určite sa bude 

zastupiteľstvo zaoberať aj Hronskou ulicou, je v dezolátnom stave. 

Poslanec Poliak – odpady, téma, ktorá rezonuje viac rokov, zaoberáme sa tým na finančných 

komisiách 

- Hronská ulica - prepadávanie 

- projekt na kanalizáciu – zmapovanie kanalizácii v obci 

Hlavný kontrolór – s kočíkom nie je šanca prejsť po tej ulici 

- Hronská ulica by bola v zime jednosmerka, nie je šanca vypluhovať obidva smery pri  

tých stojacich autách 

- parkovacie miesta 

Poslanec Štubňa – aby sa Hronská ulica riešila komplexne, prizvať občanov a zakomponovať 

ich požiadavky 

- dobré by bolo spraviť chodníky a odstavné plochy z dlažby, ktorá sa bude dať znovu 

použiť, nie asfaltovať 

Občan Holko – pán Kaderiak dajte vaše otázky na komisiu, neposielajte to starostovi 

- komisia je len poradný orgán 

- infokanál – osloviť človeka, prečo k tomu došlo 

- Vares,  obec a poslanci, malo by to fungovať, zvoliť redakčnú radu, aby takýto oznam 

nemohol prejsť 

- multikára  

Poslanec PaedDr. Magera – multikára – kompetentný nesedí v tejto miestnosti 

Hlavný kontrolór – v septembri poslanci schváli 20 000,- EUR, do dnešného dňa multikára 

nie je kúpená, zmluva bola podpísaná a zverejnená, multikára ešte nie je 

Občan Holko – multikára – ojazdenka – keby tu bol starosta alebo niekto iný, vedel by na to 

odpovedať 

Poslanec Poliak – stále sa pýtam starostu v mailoch od októbra, novembra, ako to je 

s multikárou. Do dnešného dňa som nedostal žiadnu odpoveď od nikoho z vedenia obce. 

Poslankyňa Pacerová – začarovaný kruh  

Občan Holko – referendum o odvolaní starostu 

- budú sa obchádzať body rôzne, diskusia 

Poslanec Štubňa – neúspešné referendum by malo ďalekosiahly opačný efekt 

Poslanec Poliak – do 5. marca 2016 sa referendum nedá stihnúť 

- zákon 357/2004 Z. z. – jedna z pák, ktoré má OcZ voči starostovi obce 

 

Svoj osobný názor na záverečné hlasovanie vyjadrili poslanci Zelenčík a Hucík na vyslovený 

podnet občana Holku.  

 

Poslanec Poliak – pýtal sa na poslanca Krupu, či sa nevzdal mandátu, lebo to na pracovnom 

stretnutí avizoval. 

Poslanec PaedDr. Magera – nevie odpovedať na túto otázku, ale nevylučuje, že na podateľňu 

už dal žiadosť. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.Záver 

Zástupca starostu PaedDr. Magera ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva 

 

Celé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Valaskej konané dňa 22.01.2016  si môžete 

pozrieť na obecnej stránke v priečinku „videogaléria“, kde máte priamo odkaz „Zasadnutie 

OcZ Valaská zo 22.01.2016“.   

 

 

Valaská, 25. 01. 2016 

                        

 

 

 

 

 

Ing. Peter Minárik                                                       Ing. Juraj Uhrin 

  prednosta OcÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

  PaedDr. Matúš Magera                                             Ing. Peter Bánik 

    overovateľ zápisnice                                            overovateľ zápisnice 


