
Zápisnica 

zo 17. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného dňa  11. januára  2017 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 
 

Začiatok zasadnutia: 16:00 

Koniec zasadnutia:    17:54 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Peter Bánik, Dušan Blahut, Marian Dobiš, Milena Dobrotová, Ing. Ján Dundovič, Jozef Hucík, 

PhDr. Zuzana Kúdelková, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová,    

Miroslav Zelenčík 

 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

komisie 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

5. Majetkové záležitosti obce 

5.1. Schválenie prenájmu nebytového priestoru Námestie 1. mája 459 

5.2. Schválenie  prenájmu nebytového priestoru Školská 448 

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

1.Otvorenie 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

2.Schválenie programu rokovania 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – pozmeňujúci návrh aby sa vypustil bod programu rokovania č.5.2 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č.1 k uzneseniu č. 408/2017: 

Vypustenie bodu č. 5.2 z programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za:11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

 



Uznesenie č. 408/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

komisie 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

5. Majetkové záležitosti obce 

5.1. Schválenie prenájmu nebytového priestoru Námestie 1. mája 459 

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za:11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

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

Predsedajúci určil: 

za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Romana Hadžegu, prednostu OcÚ 

za overovateľov zápisnice: Milenu Dobrotovú, Blaženu Pastírovú 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č.  409/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Dušan Blahut, Mgr. Mária Pacerová 

 

II/ volí 

volebnú komisiu pre uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce v zložení: 

a) predsedu: Ing. Peter Bánik 

b) členovia: Jozef Hucík, PhDr. Zuzana Kúdelková 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za:11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega, ktorý odovzdal materiály 

predsedovi volebnej komisie Ing. Petrovi Bánikovi. 

 

Rozprava: 

Predseda volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Ing. Peter Bánik oboznámil 

poslancov, vedenie obce, prítomných občanov a uchádzačov o postupe pri voľbe hlavného 

kontrolóra v obci Valaská. 

Nasledovala prezentácia jednotlivých uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra 

v abecednom poradí: 

Mgr. Peter Cíger – oboznámil prítomných so svojou doterajšou praxou 

- nikto z poslancov nepoložil uchádzačovi otázku 

Ing. Bc. Mária Pohančaníková – oboznámila prítomných so svojou doterajšou praxou 

- otázky položili poslanci Ing. Dundovič a PhDr. Kúdelková 

JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová - oboznámila prítomných so svojou doterajšou praxou 

- nikto z poslancov nepoložil uchádzačovi otázku 

Bc. Martina Tokárová - oboznámila prítomných so svojou doterajšou praxou 

- nikto z poslancov nepoložil uchádzačovi otázku 

 

Procedurálny návrh poslankyne PhDr. Zuzany Kúdelkovej o prerušení rokovania 5 minútovou 

prestávkou 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Procedurálny návrh jednohlasne prijatý. 

 

16:33 – päť minútová prestávka 

16:39 – začiatok volieb 

16:46 – zrátanie hlasovacích lístkov 

16:52 - predseda volebnej komisie Ing. Bánik prítomných oboznámil s výsledkom volieb na 

hlavného kontrolóra obce Valaská 

 

Uznesenie č. 410/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a)   berie na vedomie 

informáciu predsedu volebnej komisie  Ing. Petra Bánika pre voľbu hlavného kontrolóra 

v obci Valaská 

b)  konštatuje 

I/ voľba hlavného kontrolóra bola vykonaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 



II/ kandidát na funkciu hlavného kontrolóra  Ing. Bc. Mária Pohančaníková  bola zvolená 

v  prvom kole volieb. Voľba hlavného kontrolóra sa  uskutočnila  v súlade s paragrafom 

18a zákona 369/1990 Zb. na volebné obdobie 2017-2023. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 411/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 18 ods. 1 s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Valaská s vykonávaním hlavného kontrolóra na iných obciach. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

5. Majetkové záležitosti obce 

5.1.  Schválenie prenájmu nebytového priestoru Námestie 1. mája 459 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 412/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

prenájom nebytového priestoru na Námestí 1. mája 459 vo vlastníctve obce Valaská,  

zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská o celkovej výmere  81 m
2
 , ktorý bol zverejnený 

v zámere obce  dňa 30. 11. 2016, vybranému záujemcovi MB GAS, s. r.o. Majerská cesta 65, 

Banská Bystrica v zastúpení Miroslavom Beháňom, konateľom spoločnosti za ponúknutú 

cenu nájmu168,50 €/mesiac, za účelom otvorenia predajne rozličný tovar. 

b) ukladá 

obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie  zmluvy o prenájme nebytového priestoru  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 11 



Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

6. Rôzne 

6.1. Odvolanie člena z redakčnej rady časopisu Valaštiansky hlásnik 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č . 413/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Odvoláva člena redakčnej rady časopisu Valaštiansky hlásnik : Mgr. Veroniku Schallerovú 

 

Hlasovanie: 
Prítomných: 11 

Za: 11 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič , Hucík, PhDr. Kúdelková ,          

PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7. Interpelácie 

Do bodu Interpelácie sa nikto nezapojil. 

 

8. Diskusia 

Poslanec Ing. Dundovič 

- Mal pripomienky k článku vo  Valaštianskom Hlásniku č. 6, ktorého autorom bol 

starosta  

Ing. Juraj Uhrin 

- Vysielanie rokovaní obecného zastupiteľstva na káblovke – uznesene je prijaté, 

obec musí konať 

- Vyjadril sa k článku o Valaskej uverejnenom v týždenníku Plus 7 dní 

 

Starosta – uviedol som v článku vo Valaštianskom Hlásniku svoj názor 

 

Občan Holko –vyjadril sa k článku starostu vo Valaštianskom Hlásniku 

 

Poslankyňa Dobrotová – vyjadrila sa k článku z Valaštianskeho Hlásnika a spomenula článok 

v týždenníku Plus 7 dní 

 

Občan Holko – internetová stránka Naša Valaská je pre všetkých občanov, môže tam písať hociktorý 

občan 

- Dal návrh starostovi a poslancom, ako je potrebné reagovať na dehonestujúci 



článok v týždenníku Plus 7 dní 

- Vyjadril sa k vysielaniu obecného zastupiteľstva na káblovke 

- Pýtal sa, či funguje váženie zberných áut s komunálnym odpadom a na haváriu na 

vodovodnom potrubí v areáli Základnej školy na Októbrovej ulici 

- V akom štádiu sú rozhovory s pánom Skalošom o pozemku na Piesku 

- Či bude konať komisia vo verejnom záujme 

 

Poslankyňa PhDr. Kúdelková – áno, komisia vo verejnom záujme bude konať 

- Uznesenie bude zverejnené na najbližšom zastupiteľstve 

- Vyzvala občanov, aby sa zúčastňovali na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 

Starosta – váha nie je nakalibrovaná kvôli silným mrazom 

- Havária bola na vodárenskom potrubí, ktoré prasklo v štvormetrovej hĺbke, od 

siedmej rána sa na tom pracovalo, opravilo sa to tak, aby mohli žiaci v pondelok 

nastúpiť do školy 

- Dohodli sa s pánom Skalošom na januárovom stretnutí, akým spôsobom sa spraví 

ťarcha na tomto pozemku 

- Mlyn bol na súkromnom pozemku, čo si s tým majiteľ urobil, je jeho vec 

- Vypustil sa bod 5.2  z programu rokovania, je tu pán Piar, aby oboznámil 

prítomných, aký má podnikateľský  zámer v uvoľnenom nebytovom priestore na 

Školskej 448 

 

Občan Piar – predstavil svoj projekt na výrobu smrekového sirupu a zámer s využitím uvoľneného 

priestoru 

 

Poslanec Ing. Dundovič – pán Piar bude prizvaný na stavebnú komisiu, bude iniciované stretnutie 

s obyvateľmi dotknutého bytového domu 

 

Poslanec Ing. Bánik – v tejto veci sa bude ďalej jednať 

 

Poslankyňa PhDr. Kúdelková – tiež reagovala na článok v týždenníku Plus 7 dní    

 

Poslanec PaedDr. Magera – upozornil na dodržiavanie rokovacieho poriadku 

- Vyjadril sa k bývalému mlynu pri Tajchu v starej Valaskej 

  

Poslankyňa Pastírova – bol vykonaný prieskum na využívanie sociálneho taxíka, o ktorý je veľký 

záujem, treba vykonať legislatívne kroky, aby sa tento zámer mohol realizovať aj vo Valaskej 

- Vyjadrila sa k pozemku, na ktorom stál predmetný mlyn , pozemok aj mlyn boli 

súkromným majetkom, bolo veľkou chybou, keď sa neodkúpil do vlastníctva 

obce, mohla v ňom byť zriadená napríklad expozícia o Valaskej 

- Nebola vôľa bývalého vedenia obce, aby bol  mlyn odkúpený do majetku obce, 

snaha poslancov v minulosti bola 

 

Občan Holko – pýtal sa, čo bude na mieste bývalého mlynu 

- môžu občania vidieť kroniku?  

 

Starosta – na mieste bývalého  mlyna bude  stáť rodinný dom 

- Nemá vedomosť o technických dokumentoch od mlyna 

- Občania môžu nahliadnuť do  kroniky, tú najnovšiu má pani Medveďová - 

kronikárka u seba 

 

Poslankyňa Mgr. Pacerová – tiež  ju zaujímala kronika 



- Vyjadrila sa k tomu, že všetkým záleží na mene obce 

- Vyjadrila sa k Texasu 

- Vyzvala, aby sa chránili pamiatky obce 

 

Občan Holko – taká istá udalosť, ako sa stala s mlynom, sa stala s chatou a lanovkou na Chvatimechu 

 

Poslankyňa Dobrotová – Texas nebol obecný ani pozemok pod ním. Obec s tým nemohla nič spraviť. 

 

Poslankyňa Mgr. Pacerová – pripomenula osadu Bystrá 

 

Poslanec Ing. Dundovič – ľudia si to všimnú, až keď niečo padne 

-  kde sú občania Valaskej, ľudia boli k tomu apatickí  

 

 

9. Záver 

 

18:01 Starosta prítomným poďakoval za účasť na zastupiteľstve a ukončil rokovanie OcZ. 

 

Celé zasadnutie 17. obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného dňa 11.01.2017 si môžete pozrieť 

na obecnej stránke v priečinku  „videogaléria“, odkaz „ Zasadnutie OcZ Valaská z 11.1.2017“. 

 

 

 

 

Valaská,  13. január  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Roman Hadžega                                                         Ing. Juraj Uhrin 

         prednosta OcÚ                                                           starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

  Milena Dobrotová                                                          Blažena Pastírová  

overovateľ zápisnice                                                      overovateľ zápisnice 

 

 

 

 


