
Zápisnica 

  z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa   24. februára 2016 

 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Začiatok: 16:00 

Koniec: 19:47 

Prítomní poslanci: Ing. Peter Bánik, Ing. Ján Dundovič, Jozef Hucík, PaedDr. Matúš 

Magera, Mgr. Mária Pacerová, Marek Poliak, Ľubomír Štubňa, Miroslav Zelenčík  

 

Neprítomní poslanci: Milena Dobrotová, Blažena Pastírová 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

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

5. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný 

plán 

6. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

7. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo 

a ochranu prírodných hodnôt 

8. Odvolanie a vymenovanie člena rady školy Základná škola Jaroslava Simana 

9. Schválenie ocenení na „Cenu obce“ v zmysle Štatútu obce Valaská 

10. Správa o plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva 

11. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 

12. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

13. Rôzne 

13.1.  Prerokovanie majetkových pomerov obce 

13.1.1. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Školská 447 

13.1.2 Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Školská 448 

13.2. Uzatvorenie zmluvy s ENVI-PAK, a.s. Bratislava 

13.3. Schválenie výšky nájmu za pozemky pod garážami 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. 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 Ing. Bánik – o bode 13.2. nie je potrebné rokovať,  je to v kompetencii starostu obce 

Poslanec Poliak -  v programe by malo byť aj schválenie nákupu saxofónu pre tanečný  

orchester 

- v bode rôzne navrhuje vetované uznesenie, ktoré nebolo podpísané z 22. 1.2016  

Starosta -  bude to v bode rôzne 

- hlasovanie so zmenou programu: vypustenie bodu 13.2 Zmluva s firmou ENVIPAK 

a doplnenie bodu rôzne o nákup saxofónu a vetované uznesenie 

 

Uznesenie č.  251/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program rokovania  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predsedajúci určil za   zapisovateľa zápisnice Ing. Petra Minárika 

a za  overovateľov zápisnice: Jozefa Hucíka, Mgr. Máriu Pacerovú 

 

Uznesenie č. 252/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda:  Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Ing. Peter Bánik,  Marek Poliak 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

 

 



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

Predkladá prednosta obecného úradu, zapisovateľ miestnej volebnej komisie. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 253/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

1. berie na vedomie  
a) informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Martina Krupu  vo volebnom obvode 

č. 3,   dňom 31. 01. 2016 z dôvodu vzdania sa mandátu ( oznámenie  zo dňa 22. 01. 2016, č. j. 

123/2016) 

 

b) informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Petra Minárika o výsledku volieb 

do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014,  v ktorých kandidát na poslanca 

Marian Dobiš, bytom Valaská, Na Studničke 248/13, získal najväčší počet hlasov vo 

volebnom obvode č. 3, v ktorom sa uvoľnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  

 

2. 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 Mariana Dobiša,  

narodeného             , trvale bytom Valaská,  Na Studničke 248/13 za poslanca  Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej vo volebnom obvode č. 3 

 

3. konštatuje,  že  
náhradník vo volebnom obvode č. 3 Marian Dobiš,                   trvale bytom Valaská, Na 

Studničke 248/13, zložil  zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  

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

dňa 24. 02. 2016 poslancom  Obecného zastupiteľstvo vo Valaskej vo volebnom období 

2014-2018.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

5. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný 

plán 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nik neprihlásil 

 

Uznesenie č. 254/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 



 

I/ odvoláva  

predsedu komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán: Martina Krupu 

II/volí 

za predsedu komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán: Ing. Petra Bánika 

III/ volí  

za člena komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán: Martina Krupu 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

  

6. Odvolanie a vymenovanie 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. 

 

Uznesenie č. 255/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva  

člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a prešetrovanie sťažností : Martina Krupu (SNS) 

II/ volí 

za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a prešetrovanie sťažností: Mariana Dobiša ( SNS) 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanec Dobiš nehlasoval. 

  

7. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo 

a ochranu prírodných hodnôt 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 256/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva  



člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt: 

Miroslava Zelenčíka 

II/ volí  

za člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt: Ľubomíra Múku 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

8. Odvolanie a vymenovanie člena rady školy Základná škola Jaroslava Simana 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 257/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena rady školy ZŠ Jaroslava Simana : Martina Krupu 

II/deleguje:   poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Petra Bánika  za člena rady 

školy ZŠ J. Simana  ako zástupcu zriaďovateľa 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

9.  Schválenie ocenení  na „ Cenu obce“ v zmysle Štatútu obce Valaská 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

PaedDr. Magera - pani Neumannovej prečítať všetky tituly 

Ing. Bánik -  nemá byť Mária, ale Anna, do uznesenia má byť doplnená celá adresa a dátum 

narodenia všetkých ocenených  

Občan Holko – otázka - bude sa oceňovanie len pri výročiach, alebo budú ocenenia 

odovzdávané každý rok 

Starosta - do budúcna sa to stane tradíciou, cena obce sa udeľuje raz za 5 rokov 

Poslanec Poliak – je vízia, že by sa to malo konať každý rok, nemusí to byť len Cena obce ale 

aj iné ocenenie  

 

Uznesenie č. 258/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 



schvaľuje 

ocenenie   „Cena  obce“ pre: Vieru Babčanovú,              bytom Valaská časť Piesok, Pod 

Dielom 325/2, Mgr. Magdalénu Vaníkovú, narodenú 24.08.1955 bytom Hronec, Švermova 

20, Jána  Jenču,                bytom Valaská, TDH 458/20,  Doc. Ing. Annu Neumannovú  Csc.  – 

„ in memoriam“,                naposledy  bytom Bratislava, Karlova Ves, ulica H. Meličkovej 12 

v zmysle Štatútu obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

10. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Predkladá hlavný kontrolór Ing. Havaš 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nik neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 259/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloženú   

hlavným kontrolórom obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

11. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 

Predkladá hlavný kontrolór Ing. Havaš 

 

Rozprava: 

Občan Holko – riadite sa zásadami ako je zákonnosť,  účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť, 

tieto správy pripadajú ako konštatovanie, skontrolujte všetky vnútorné smernice, ktoré úrad 

má, či sa nimi úradníci riadia 

Hlavný kontrolór Ing. Havaš – problém vymožiteľnosť, dal nesplnené uznesenia na 

prokuratúru, o tom ostatnom rozhodne prokurátor 

Starosta – obec začala dokumenty zverejňovať začiatkom roku 2012, keďže dovtedy nebol 

portál na zverejňovanie objednávok 

 

 



Uznesenie č. 260/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  za rok 2015 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci Ing. Bánik a PaedDr. Magera nehlasovali. 

 

 

12. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

Predkladá poslanec Ing. Dundovič 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 261/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

13. Rôzne 

13.1.    Prerokovanie majetkových prevodov obce 

13.1.1. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Školská 447, Valaská 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 262/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejnením zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 56 m
2
 vo Valaskej na 

Školskej ulici č. 447, zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská – „Tridsaťdeviatka.“  

Termín doručenia ponúk bude stanovaný v zmysle zákona č. 138/99 Zb. o majetku obcí §9, 

ods. 9 v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku My Horehronie 

a na web stránke obce Valaská.  



Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

13.1.2. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Školská 448, Valaská 

Predkladá starosta Ing. Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 263/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejnením zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 117,50 m
2
 vo Valaskej 

na Školskej ulici č. 448, zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská – Zuzana Čuchranová 

„Rozličný tovar“ 

Termín doručenia ponúk bude stanovaný v zmysle zákona č. 138/99 Zb. o majetku obcí §9, 

ods. 9 v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku My Horehronie 

a na web stránke obce Valaská. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

13.2.   Schválenie výšky nájmu za   pozemky  pod garážami 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič - prakticky sú oslobodení od platenia daní na 5 rokov, navrhol 

zdvihnúť sumu 1,- €/m
2
/rok na 1,50 €/m

2
/rok 

Poslanec Ing. Bánik – pokiaľ sa nájomná zmluva uzatvára do 5 rokov, kde vlastne 

návratnosť 1,5 € je za 4,67 roka cena pozemku za 1m
2
 je 7,-  € 

- nemusia sa robiť vzťahy do katastra nehnuteľností a pre daných nájomcov, tým 

pádom nájomca neplatí daň z pozemkov  

- suma 1,- €/m
2
/rok je nízka 

 

Pozmeňujúci návrh č.1 k uzneseniu 264/2016 poslanca Ing. Dundoviča upraviť cenu 

sumu 1,- €/m
2
/rok na 1,50- €/m

2
/rok, 



Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Poslanec Ing. Bánik – pripomienka k návrhu na uznesenie – doplniť druhú časť: 

odporúča obecnému úradu vypracovať nájomné zmluvy na tie pozemky pod garážami, 

ktoré neboli odkúpené do 31.3.2016 

 

Hlavný kontrolór Ing. Havaš – podotkol, že čo sa týka týchto nájomných zmlúv, mali 

byť už dávno uzatvorené a je to určité pochybenie obce. Od prvého prejednávania 

odpredaja nebol obecnému zastupiteľstvu predložený žiadny návrh 

Občan Holko – chýba finančné vyčíslenie škody 

Hlavný kontrolór Ing. Havaš – dá sa to vyčísliť 

 

Uznesenie  č. 264/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ schvaľuje 

výšku nájomného z pozemku pod garážami vo výške 1,50- €/m
2
/rok s okamžitou 

platnosťou 

II/ odporúča 

obecnému úradu vypracovať nájomné zmluvy na tie pozemky pod garážami, ktoré neboli 

odkúpené v termíne do 31.03.2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

13.3. Schválenie nákupu saxofónu v hodnote 1 300, - € pre tanečný dychový orchester 

Predkladá starosta Ing. Uhrin 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 265/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

nákup saxofónu v hodnote 1300,- € pre tanečný dychový orchester 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

13.4.  Vetované uznesenie 

Predkladá poslanec Poliak 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 266/2016 

hlasovanie v zmysle zákona č.369/1990 Zb. paragraf 13 odsek 8 

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: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – otázka - je nutné prijať toto uznesenie ešte raz 

Poslanec Poliak – uplynula už nejaká lehota, tak právny zástupca odporučil aby zastupiteľstvo 

umožnilo starostovi v rámci zákona znovu sa vyjadriť 

Poslanec Ing. Bánik -  je to uznesenie nad nejaký rámec a nemá vplyv na začatie konania, 

nevidí dôvod na jeho prijatie 

Občan Holko – starostovi sa umožňuje vyjadriť sa, tým sa nič nepokazí 

 

Uznesenie č. 267/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo  Valaskej 

umožňuje    

starostovi Obce Valaská v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., aby sa 

v lehote do 10 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia písomne vyjadril k podnetu na porušenie 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. cestou Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 6 ( Dobiš, Dundovič, Pacerová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Bánik, Hucík, Magera) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

 

 



14. Interpelácie 

Poslanec Ing. Dundovič – čo dobré sa stalo v našej obci 

 

Starosta – v obci sa toho urobilo dosť, opravili sa cesty, umiestnili sa ihriská a pinpongové 

stoly, opravili sa detské ihriská, nový plot okolo školy, zmodernizovali sa materské školy, 

premiestnili sa niektoré stĺpy verejného osvetlenia, zapojili sme sa do programu separovania 

a rozmiestnili kontajnery do hniezd. 

 

Poslanec Ing. Dundovič - tých akcií bolo pomenej, rozpočet bol taký, že sa nič nedalo do 

kapitálových výdavkov a nič sa nerobí. Stagnuje to na projektoch. 

 

Starosta – vypracované sú dva projekty na chodníky (Piesok, železničná stanica), zatiaľ sa iné 

veci neriešia 

 

Poslanec Poliak – nevedia sa nájsť projektanti, s  obcou nechce nikto spolupracovať 

 

Starosta – je projektant na telocvičňu a materskú školu 

 

Poslanec Poliak – ako je to s minuloročnými investičnými akciami  

 

Starosta – z ministerstva na toto nebola vydaná žiadna výzva,  

- Podbrezová s Predajnou riešia gudrónové jamy, MŽP má záujem v tomto regióne 

investovať peniaze 

 

Poslanec Poliak – v decembri bolo sľúbené, že budú poskytnuté zmluvy na prenájom miest 

a garáží na prevádzkárňach 

 

Starosta – sú na úrade, treba prísť 

 

Poslanec Poliak -  ako môže obec prenajímať priestory, keď je zákaz vjazdu kamiónom na 

obidvoch  mostoch, spĺňajú všetky podmienky parkovacích miest 
- škoda vzniknutá pri krádeži trezoru, je vyčíslená čiastka a kto tú škodu zaplatí 

- Valbyt – otázka - je jedno, ako táto spoločnosť hospodári niekoľko rokov 

- konateľ Kortiš z Varesu napísal,  že sa stretne so starostom, má starosta obce záujem,  

aby obecný kanál fungoval, sľúbil, že pozve Kortiša na zastupiteľstvo 

- Valaská poskytla finančnú podporu klubu v Rohoznej, podporuje obec nejaký klub  

 

Starosta – kamionisti majú povolenie na vstup do obce, nie je to ošetrené 

- nie je mi to jedno ako hospodári Valbyt, nie som kompetentný im vravieť a riadiť 

podnik 

- Kortiš bol na toto zastupiteľstvo pozvaný, dohodli sme sa,  že sa stretneme zatiaľ sa 

nedostavil,  mám záujem o info kanál  

- Martina a Jozef Vrbovský na krnohárskych pretekoch zastupovali obec, požadovali 

200,- € , ktoré dostali na cestovné 

 

Poslanec PaedDr. Magera – vstúpenie do jednania Horehronská banská cesta, v akom je to 

stave 

- generál zelene – v akom stave to je, bola oslovená nejaká univerzita 

- vstúpenie do jednania ohľadom prieskumu podzemných priestorov 

 



Starosta - pán Longauer ma nekontaktoval, ešte zháňa nejaké dokumenty 

- už sa s univerzitou rokovalo, stretnutie bude v priebehu budúceho týždňa 

 

17:49 poslanec Ing. Bánik požiadal o uvoľnenie z rokovania a opustil rokovaciu miestnosť  

 

Poslankyňa Mgr. Pacerová – prístrešky Pod Lipovou, je to vo veľmi zlom stave 

 

17:51 poslanec PaedDr. Magera požiadal o uvoľnenie z rokovania a opustil rokovaciu 

miestnosť  

 

Starosta – obec míňa prostriedky na čistenie, maľovanie 

- zložili sme žľaby, je to problém ako v Starej Valaskej pri altánkoch, neviem akým 

spôsobom tomu zabrániť, nemôže to tam niekto stále strážiť  

 

Poslanec Ing. Dundovič – kedy vstúpiš do rokovania s poisťovňou 

- strážna služba, ktorej sme vypovedali zmluvu, dali by nám nejaké prostriedky  

- zmluva s ENVIPAKOM, zástupca firmy ju podrobne  na stretnutí vysvetlil 

- voda, podmáčanie, nie je zvedený odpad do kanalizácie 

- poškodené ihrisko 

- multikára 

 

Starosta – je to pozastavené 

- ak to chceme vymáhať, skončí to na súde 

- budeme nútení dať to prešetriť súdom 

- obec nechodí kontrolovať, činžáky majú mať zvod do kanalizácie 

- podané trestné oznámenie 

 

Poslanec Poliak – muzikál sv. Martin – poskytla obec nejaké prostriedky 
- Silvia Vilhanová dala žiadosť na sumu 500,- €, prečo nepodporíme akciu ktorá, sa 

koná na území obce, ale podporujeme krnohárov vo Švajčiarsku 

- odpady pri bráne na zbernom dvore 

- zmluva o  predaji pozemkov pod garážami pre rodinu Potančokovcov, 

 

Starosta – na takéto akcie, organizované občanmi, budeme im prispievať 200,- € 

- nebolo konanie, vypílili sa tam 4 stromy a ide sa tam osadiť lampa, 

- bolo tam zle napísané parcelné číslo 

 

Občianka Daxnerová - oporný múr Pod Hrbom 

 

 

15. Diskusia 

Občan Švantner - vystúpil  a opätovne vysvetľoval svoju situáciu v susedskom spore 

s rodinou Husenicovou.  

 

Starosta – pán Švantner bol vylúčený ako účastník sporu. Ide o podnet prejednávaný už mimo 

obec, čo mu bolo vysvetlené.  

 

Poslanec Ing. Dundovič – obec nemôže vstúpiť do tohto sporu, všetko sa musí riešiť ako 

občiansky spor prostredníctvom súdu 

 



Občan Danko – informoval sa ohľadom využitia 39-tky  pre oddiel  futbalistov 

 

Starosta – zverejnený zámer na webovom sídle, že je 39-tka ponúknutá na prenájom. Budú 

uverejnené aj všetky podmienky prenájmu 

 

Občan Mgr. Karak – odpredaj pozemkov pod garážami, poukázal na nezrovnalosť, že sa pri 

predaji nerozhodlo spravodlivo. Rozdelil garáže na dve triedy. Apeloval na umožnenie pocitu 

zadosťučinenie, že tí ľudia nebudú musieť prechádzať cez obrubníky, musieť špekulovať ako 

zastaviť auto, aby nevstúpili do kaluže. Obrátiť sa na údržbu ciest, aby aspoň tie jamy boli 

zasypané makadamom a odstrániť obrubníky, aby sa terén aspoň čiastočne upravil. 

 

Konateľ Valbytu Poliak – pridal sa k diskusii o garážach (betónové garáže, ktoré sú v ešte 

horšom stave) 

 

Poslanec Ing. Dundovič – využiť peniaze za odpredaj garáži na zlepšenie komfortu 

garážnikov 

- ohradil sa voči výroku „obec sa obohatila“  

-  

Poslanec Poliak – opätovne sa vyjadroval k cene za odpredaj garáží 

- parkovanie kamionistov na prevádzkarňach 

 

Poslanec Štubňa – vyjadril sa ku garážam 

 

Občianka Molčanová – znovu upozornila na problém s odpadom z rodinného domu Na 

Studničke č. 250, ktorého majiteľkou je Iveta Bartošová ml., dali rúry za  senník a ich odpad 

ide tam 

- aktivační v starej Valaskej  

 

Poslanec Ing. Dundovič – už sa tým zastupiteľstvo raz zaoberalo, je to zdokumentované treba 

vyvodiť sankcie 

- navrhol riešenie vybudovať to na náklady obce 

 

Starosta – dostali príkaz spraviť si kanalizáciu, aj tak ju nespravili, podľa zákona už nemôže 

byť septik 

 

Občan Holko – nebezpeční ľudia, treba ich monitorovať 

- sledovanie výziev 

- odvod dažďovej vody 

- Vares 

- muzikál, každý účastník mal dostať video 

- oporný múr – asanovať cestu, stavebná komisia 

- rampy, signalizácia pod kostolom – diery a neblikajúce lampy 

 

Starosta – Partizánsku cestu posypujeme, preto nám dávajú posypovú soľ a sľúbil,  že keď 

budú priaznivé podmienky, spravia výtlky 

 

 

 

 



Poslanec Ing. Dundovič – vstup do Valaskej z Brezna, po pravej strane – treba to dať do 

poriadku 

 

Starosta – bažina, veľa vlastníkov 

 

Občan Kaderiak – integrovaný rozvojový program obci a plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce 

- prístrešky Pod lipovou – betónové pätky a zo železa 

- prístupové chodníky na Hronskej 

- garáže za Valbytom 

- náklady na saxofón 

- deň otvorených dverí starostu 

 

Starosta – saxofón –  dobrý, úplné nový saxofón, nikto nemá záujem obohatiť sa na tom  

 

Poslanec Hucík – práce na Piesku, okolo klubu dôchodcov 

- retardéry 

- chodníky na Piesku 

 

Konateľ Valbytu Poliak - 9. marca sa začne robiť vnútri v klube dôchodcov a vonkajšie 

činnosti sa dohodnú na komisii výstavby 

 

Občan Holko – investičné zámery 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva skončilo o 19:47 

 

Celé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného dňa 24.02.2016  si môžete 

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

OcZ Valaská z 24.02.2016 - Program“ a „ Zasadnutie OcZ Valaská z 24.02.2016 – Diskusia“.   

 

 

Valaská, 03. 03. 2016 

                        

 

 

 

 

 

Ing. Peter Minárik                                                       Ing. Juraj Uhrin 

  prednosta OcÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Mária Pacerová                                                 Jozef Hucík 

   overovateľ zápisnice                                            overovateľ zápisnice 

http://mediaserver.absolutio.sk/rec/valaska1-2.mp4
http://mediaserver.absolutio.sk/rec/valaska1-2.mp4
http://mediaserver.absolutio.sk/rec/valaska2-2.mp4

