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Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného 

 dňa 10. mája  2018 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod. 

Koniec zasadnutia: 19:05 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Dušan Blahut,  Ing. Ján Dundovič, Jozef  Hucík,  PaedDr. Matúš  Magera,  Mgr. Mária Pacerová, 

Blažena Pastírová, Miroslav Zelenčík 

 

 

1.Otvorenie 

Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, privítal prítomných poslancov a občanov na 27. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej. Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci pozvánkou. Ospravedlnili sa 

poslanci:  Ing. Peter Bánik, Milena Dobrotová, Zdenko Oravec, Ing. Miroslav Filipko. 

 

2. Schválenie programu rokovania 

Predkladá: starosta obce  

 

Starosta obce prečítal  program rokovania a predložil ho poslancom na schválenie. 

Uznesenie č. 609/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 27.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, 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  za zapisovateľa   zápisnice : Mgr. Petra Cígera, prednostu Ocú 

a overovateľov zápisnice :  poslancov Dušana Blahuta, Jozefa Hucíka 

 

do návrhovej komisie odporučil poslancov za predsedu:  Ing. Jána Dundoviča,  

za členov: Mgr. Máriu Pacerovú, Miroslava Zelenčíka 

 

Uznesenie č. 610/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Mgr. Mária Pacerová, Miroslav Zelenčík 

Hlasovanie: 
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Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič 

predložil procedurálny návrh k programu  doplniť  bod 6.5. Čistička odpadových vôd v k.ú. Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Procedurálny návrh prijatý jednohlasne. 

 

Poslankyňa Pastírová  

predložila procedurálny návrh   doplniť bod 6.6. Informácie o priebehu likvidácie Valbyt s. r. o. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 6 (Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 (Blahut) 

Procedurálny návrh prijatý. 

 

4. Dokumenty predkladané  starostom  obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní OcZ 

Starosta obce oboznámil poslancov so Správou o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní 

Obecného zastupiteľstva. 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie, Ing. Dundovič, prečítal návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 611/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie  

Správu o   plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej zo dňa 14. februára  

a 16. apríla 2018  predloženú starostom obce Valaská 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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5. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská 

5.1. Správa hlavného kontrolóra   

Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení týkajúceho sa prevodu vlastníckeho 

práva obce pri odpredaji pozemkov pod garážami, kontrolu vykonala pri všetkých  uzneseniach  pri 

odpredaji pozemkov a to  od roku 2013. V správe uviedla odporúčania na nápravu pri zistených 

pochybeniach. 

 

Rozprava:  

Poslanec Ing. Dundovič – pochybenia príslušného referátu 

 

Predseda návrhovej komisie, Ing. Dundovič, prečítal návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 612/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) berie na vedomie    
Správu č. 03/2018 o výsledku kontroly 

 

b) konštatuje že,  
z 270  prijatých uznesení celkom bolo  216 splnených, 14 zrušených, 13 je potrebné zrušiť a 27 

uznesení je v plnení 

 

c) ruší    

Uznesenie č. 238/2014 z 5.3.2014 

Uznesenie č. 291/2014 zo 4.6.2014 

Uznesenie č. 367/2014 z 30.9.2014 

Uznesenie č. 368/2014 z 30.9.2014 

Uznesenie č. 356/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 357/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 358/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 359/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 360/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 363/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 364/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 365/2016 z 21.9.2016 

Uznesenie č. 471/2017 z 28.6.2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

6.Rôzne 

6.1. Schválenie Dodatku č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej a členov komisií obecného zastupiteľstva 

Prednosta OcÚ, Mgr. Peter Cíger – dodatok bol vypracovaný v súvislosti so zmenou v   § 25 ods. 8 

zákona č. 70/2018 Z. z. ročná finančná odmena poslanca  nesmie presiahnuť jeden mesačný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny 



4 
 

Predseda návrhovej komisie Ing. Dundovič prečítal návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. 613/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

a) schvaľuje 

Dodatok č.1  k Zásadám  odmeňovania poslancov OcZ vo Valaskej a členov komisií OcZ a to zmenu 

v čl. 2 ods.6  -  Poslanecká odmena, v nasledovnom znení: 

 

„ Poslancovi, ktorý bol starostom obce poverený výkonom kompetencií  zástupcu starostu obce 

Valaská,  patrí finančná odmena 100,- EUR mesačne“ . 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

6.2. Zverenie do správy Technickým službám Valaská  strojné zariadenia 

Prednosta Ocú, Mgr. Peter Cíger,  vysvetlil   zverenie hnuteľného majetku z  majetku od spoločnosti 

VALBYT, s.r.o. v likvidácii  príspevkovej organizácii Technické služby Valaská.  

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič – jedná sa o strojné zariadenia, ktoré sme  z Valbytu s. r. o. v likvidácii previedli na 

obec, teraz ich zverujeme do správy  príspevkovej organizácii obce Technické služby Valaská 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Dundovič prečítal návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 614/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na čl. V ods. 

3 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, zverenie   hnuteľného majetku: 

 

1.  

IVECO DAILY 35C vyklápač, výrobné č. vozidla:ZCFC35A3805822242, 

E.Č.: BR 023 BI, Invent. č. V040, 

 

Citroen Jumper 2.0 HDi 31 M, výrobné č. vozidla: VF7ZBAMFB17008733, 

E.Č.: BR 175 AV, Invent. č. V026, 

 

Citroen Berlingo 1.4 X PLC, výrobné č. vozidla: VF7GJKFWB93180917, 

E.Č.: BR 893 AR, Invent. č. V021, 

 

KOMATSU WB93R, výrobné č. vozidla: KMTWB003T77F27065, 

E.Č.: BRZ035, Invent. č. V029, 
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2. REVI 250 USB – naviják R260 7,5mm/50m: prepojovací kábel/5m, KA 46 Spring, Monitorovacie 

zariadenie REVI 260 USB, výr.č. 1R258017 

 

3. Rioned VICTOR – elektromechanický čistič s príslušenstvom 

 

b) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné úkony v súčinnosti s Technickými službami Valaská podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

6.3. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčných ihrísk 

Prednosta Ocú, Mgr. Peter Cíger – oboznámil prítomných  s novým spôsobom prevádzkovania 

športových ihrísk. Prevádzkový poriadok športových ihrísk  bol  prerokovaný v komisii pre kultúru 

a šport. Vznesené  pripomienky boli zapracované. Ihriská budú mať dvoch správcov.  Informácie sú 

uvedené na internetovej stránke obce a tiež v obecných novinách Valaštiansky hlásnik. 

 

Rozprava: 

Poslanec Blahut – komisia kultúry a športu odporúča tento prevádzkový poriadok schváliť 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Dundovič prečítal návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 615/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, prevádzkový 

poriadok multifunkčných ihrísk na ulici Októbrová, obec: Valaská, kat územie Valaská, na pozemkoch 

parc. C KN č. 1444/5 a 1444/6.   

Prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

b) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné úkony podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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6.4. Schválenie spoluúčasti  na  dotáciu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ“ 

Prednosta Ocú Mgr. Peter Cíger – reagovali sme na Výzvu Ministerstva školstva SR. Na projekt 

rekonštrukcie alebo výstavby  telocvične na rok 2017  bolo vyčlenených 150 tisíc Eur. Podmienkou je 

spoluúčasť obce  o výške 10 % z požadovaných finančných prostriedkov.  

Celkový rozpočet žiadosti vychádzajúci z projektovej dokumentácie predstavuje  sumu 74 478,- Eur. 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Dundovič prečítal návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 616/2018 

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 

2018. 

 

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 2018. 

 

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 celkových nákladov na realizáciu uvedených v žiadosti o dotáciu, t.j. v sume 

9 800,00 EUR ( celkové výdavky projektu 84 278,00 EUR, z toho požadovaná dotácia 

v sume 74 478,00 EUR). 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných vzniknutých nevyhnutných výdavkov z rozpočtu obce 

Valaská nad rámec povinných 10 % spolufinancovania aj prípadných ďalších nevyhnutných 

výdavkov ( napr. správne, administratívne výdavky súvisiace s prípravou projektu a so 

zaradením do majetku obce) s cieľom zabezpečiť bezproblémové zrealizovania projektu. 

 

c)  poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné úkony na podanie žiadosti podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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6.5. Výstavba  čističky odpadových vôd v k.ú. Valaská 

Rozprava: 

Ing. Dundovič 

Výstavba čističky odpadových vôd bude realizovaná  k.ú.  obce Valaská so súhlasom starostu obce, no 

bez súhlasu OcZ a  ľudí dotknutých v danej oblasti. Požiadal,  aby boli vypočutí dotknutí občania.   

 

Starosta obce 

Bolo vydané stavebné povolenie stavebným úradom Brezno, neporušili sme žiadne zákony. V roku 

2012 bola zverejnená vyhláška  na web stránke obce a na úradnej tabuli obce. 

 

Mgr. Cíger, prednosta Ocú 

Bola vypracovaná projektová dokumentácia,  prebehlo stavebné konania, proces prešiel zákonným 

spôsobom a boli splnené zákonné podmienky pre realizáciu výstavby čističky odpadových vôd. 

Dotknutí občania boli informovaní verejnou vyhláškou. 

 

Vyjadrenie občanov 

Občan MUDr. Pepich  

Dotknutí sú obyvatelia  bývajúci na Chalupkovej ulici a bytového domu TDH,  je spísaná  petícia, 

občania sú sklamaní, situovanie čističky je nešťastné, boli aj iné riešenia: výstavba je riešená na 

zástavke Čiernohronskej železničky a  pri vstupe do obce. Uviedol časové súvislosti nadobudnutia 

pozemku obce Hronec v k. ú. Valaská ( priebeh a spôsob  vydržania pozemku,  dal do pozornosti 

notársku zápisnicu notáron  Capekom a starostom obce Hronec).   

 

Občan Poliak 

Je podaný podnet  na Generálnu prokuratúru, ktorá podnet odstúpila Prokuratúre Brezno 

a Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Podbrezovej,  požiadal poslancov,  aby prijali uznesenie 

k prešetreniu trestného oznámenia 

Poslanec Blahut 

Požiadal o zvolanie stretnutia, na ktorom budú prítomné všetky dotknuté subjekty 

 

Starosta obce vyhlásil prestávku, o ktorej dal hlasovať 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Všetci poslanci súhlasili s vyhlásenou prestávkou 

 

Prestávka  17: 30 – 17:45  

Hlasovanie za pokračovanie v rokovaní OcZ:  

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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Všetci poslanci súhlasili s pokračovaním rokovania OcZ 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Dundovič prečítal návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 617/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

informácie poslancov a občanov obce Valaská o podozrení, že došlo k manipulácii s vydržaním 

pozemkov v k.ú. obce  Valaská pod čističkou odpadových vôd obce Hronec 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

6.6. Informácie o priebehu likvidácie Valbyt s. r. o. 

 

Poslankyňa Pastírová prečítala návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 618/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

odporúča starostovi obce  

zvolať pred riadnym zastupiteľstvom v júni poslancov OcZ na   stretnutie s likvidátorom 

 

Prítomných: 7 

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

7. Interpelácie 

 

Poslanec Ing. Dundovič  

- Kedy sa uskutoční iniciované stretnutie   poslancov so zástupcami Slovanetu  a Technických 

služieb Valaská 

- Poslanci dostali návrh na uznesenie ( zmena počtu poslancov a volebných obvodov, požiadal 

o stretnutie poslancov pred zasadnutím obecného zastupiteľstva) 

 

Poslankyňa Mgr. Pacerová 

- Pýtala sa na dopravné  značenie na spojnici k Partizánskej ceste 

- Zverejňovanie osobných údajov v obecných novinách Valaštiansky hlásnik 

- Kompostovisko je cez sobotu, nedeľu zatvorené, pred bránou vznikajú  kôpky donesené zo 

záhrad, ako sa to kontroluje 

 

Poslanec Zelenčík  

- Poškodené lampy na križovatke, na autobusových zastávkach je tma, zábradlie na križovatke, 

potrebný statický posudok  na most na Tajch 
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Poslanec PaedDr. Magera 

- Zlý stav ciest  - výtlky  (pod kostolom, Partizánska cesta, Hronská ulica),  čierne skládky (nad 

Tajchom,  pri mostíku smerom na Potôčky), požiadavka na banner (fauna, flóra, 

jaskyniarstvo),  list od občianky na orezanie konárov  - orech pri plote cintorína, schody 

v cintoríne od kostola smerom hore, zábradlie v cintoríne  

 

Poslanec Hucík 

- Kedy bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na  Piesku, občania sa zaujímajú v akom stave 

je budovanie chodníka na Piesku, oprava cesty na Mierovej ulici, osvetlenie na Mierovej ulici, 

kanalizácia na Piesku  

 

Poslankyňa Mgr. Pacerová 

- Kompostovisko je cez sobotu, nedeľu zatvorené, pred bránou vznikajú  kôpky donesené zo 

záhrad, ako sa to kontroluje 

 

Poslankyňa Pastírová  

- Orezanie konárov  orecha pri cintoríne bolo majiteľovi  odsúhlasené, referát mal skontrolovať 

vykonanie prác  

- Máme štiepkovač? na starom smetisku  je veľa konárov, parkovanie na zelených  plochách – 

obec nech určí pracovníka, ktorý vykoná kontrolu  

 

Mgr. Peter Cíger, prednosta Ocú 

- Zverejňovanie osobných údajov musí byť v súlade  so zákonom, budú všetkým poskytnuté 

relevantné informácie a absolvujú  povinne školenie cez internet   

 

Starosta obce 

- Určitá časť občanov chcela uzavrieť prechod na Partizánsku cestu, dali sme  teda zákaz 

prejazdu, boli ohlasy prečo sme tak postupovali,  osadíme dodatkové značenie „ Zákaz 

prejazdu nákladných vozidiel“ 

- Oprava výtlkov na cestách je v riešení cez Regionálnu správu  ciest  Banská Bystrica, 

požiadavku budem znova   iniciovať 

- Banner – rieši pán Štéc, objednávka bola urobená 

- Schody  a chodníky v cintoríne  sa budú robiť, zábradlie nie 

- Súhlasím s rokovaním poslancov aj v klube dôchodcov na Piesku 

- Nosia to ľudia  zo záhradiek, iný odpad neviem, občania majú nosiť vtedy, keď je  

kompostovisko otvorené, kamery sú  pred zberným dvorom, občania sa pokutovali,  pred 

kompostoviskom kamera nie je, každý záhradkár má mať vo svojej záhradke vlastné 

kompostovisko 

- Malé množstvo  konárov sa neoplatí štiepkovať, keď sa nahromadia, potom sa to naraz 

zoštiepkuje 

 

Poslanec Ing. Dundovič 

- záhradkári pracujú na záhradkách cez  víkend, vtedy je kompostovisko  zatvorené, dajú to 

pred bránu, okoloidúci,  keď vidia kôpky, prihodia aj iný  odpad 

 

 

8. Diskusia 

Občan Ing. Holko 

- Prevádzkový poriadok multifunkčných ihrísk na Októbrovej ulici 

- Zmena v  zákone sa dotýka nielen zástupcu starostu obce, ale aj poslancov a členov komisií  

- Upozornil na večerné spaľovanie odpadu zo záhradiek 
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- Navrhol dopravné riešenie na ulici Partizánska cesta 

- Upozornil na zlé cesty, neoznačené výtlky na cestách, možná pomoc Technických služieb 

Brezno – využitie ich asfaltéra 

- Cesta  na ulici Pod Lipovou – poľnohospodárske stroje, urbár – obec  nech zabezpečí inú 

prístupovú cestu pre ťažké mechanizmy 

 

Občan Milan Kúdelka 

- Dopravná situácia na Partizánskej ceste 

- Dopravné riešenie spojnice na Partizánsku cestu 

 

Poslanec Ing. Dundovič 

- Na riešenie dopravnej situácie na Partizánskej ceste navrhol, aby hlavná cesta viedla cez 

Triedu Dukelských hrdinov, Partizánsku cestu vyňať zo správy regionálnej správy ciest 

 

Občan Jenča z časti Piesok 

- Za 7 rokov nezaznamenal nijaký progres na Piesku 

- Chodník na Piesku, Mierová ulica – výtlky, osvetlenie na Mierovej ulici a Robotníckej ulici,  

zle umiestnené lampy verejného osvetlenia, ostrovček – Mierová ulica, vhodnosť umiestnenia 

dopravného zrkadla, zlý stav ciest Hronská ulica, Cesta Osloboditeľov 

  

Občan Kaderiak 

- Kamery na zbernom dvore (podnikatelia, chatári), pokutuje obec  neoprávnené vyhodenie 

odpadu pred zberným dvorom 

 

Občan Poliak 

- Zabezpečiť na zbernom dvore službu v sobotu 

- poškodenie pomníka na cintoríne obec môže riešiť cez uzatvorenú poistku obce 

- prenájom nebytových  priestorov  Hronská ulica -   firma Bytex 

- uzatvorenie areálu základnej školy po uzatvorení školskej družiny a cez víkend 

- Informácie Valbyt  s. r. o. v likvidácii (v čo najkratšom čase iniciovať stretnutie 

s likvidátorom) 

 

Starosta obce  zodpovedal na otázky diskutujúcich občanov 

 

9. Záver rokovania 

Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa skončilo o 19: 05 hod. 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 10. mája  2018 si 

môžete pozrieť na obecnej stránke v priečinku „videogaléria“ alebo  priamo na  odkaze  

http://tveso.sk/ocz-valaska-10-5-2018/ 

Valaská, 11. mája 2018 

Mgr. Peter Cíger                        Ing. Juraj Uhrin 

prednosta Ocú Valaská                  starosta obce Valaská 

 

  Dušan Blahut                                                                                     Jozef Hucík 

overovateľ zápisnice                                                               overovateľ zápisnice 

 

http://tveso.sk/ocz-valaska-10-5-2018/

