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Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej,  

konaného dňa 12. 10. 2016, mimo plánu zasadnutí OcZ  

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

Začiatok zasadnutia : 16:00 

Koniec: 16:55 

 

 

Prítomní poslanci:  

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

PhDr. Zuzana Kúdelková, Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová, Miroslav Zelenčík 

 

Neprítomní poslanci: 

Ing. Peter Bánik, PaedDr. Matúš Magera 

 

 

 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10 

5. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor na Námestí 1. mája 459 

6. Zánik funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

8. Záver 

 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Uhrin 

 

Bez uznesenia 

 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

 

Starosta obce Ing. Juraj Uhrin predložil program rokovania obecného zastupiteľstva na 

schválenie. 

 

Rozprava:  

Poslanec Ing. Dundovič podal pozmeňujúci návrh, aby bol dodržaný rokovací poriadok 

a navrhol doplniť program o body:  Rôzne, Interpelácie poslancov a Diskusia 
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Poslanec Ing. Dundovič podal pozmeňujúci návrh č. 1 k uzneseniu č. 376/2016  

doplniť program rokovania obecného zastupiteľstva o tri body:  Rôzne, Interpelácie poslancov 

a Diskusia. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 376/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská zvolaného mimo plánu 

zasadnutí OcZ 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.10 

5. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor na Námestí 1. mája 459 

6. Zánik funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

8. Rôzne 

9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

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

 

Predsedajúci určil  za zapisovateľa   zápisnice: Mgr. Romana Hadžegu  - prednostu OcÚ 

 a za overovateľov zápisnice  určil : PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, Blaženu Pastírovú 

 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 



- 3 - 
 

Uznesenie č. 377/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Milena Dobrotová, Marian Dobiš 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

4. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 

 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin, je prílohou zápisnice. 

 

16:16 – príchod poslanca PaedDr. Matúša Mageru 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – vyjadril názor finančnej komisie, ktorá nedostala všetky relevantné 

informácie ohľadom kúpy nového stroja a kúpy mixovacej a kombinovanej lopaty 

- členovia komisie majú na to rôzne názory a komisia navrhla dve možnosti:  

1. buď sa kúpi nový stroj  

2. presunúť nákup do nového roku a riešiť údržbu iným spôsobom 

- obsahom rozpočtového opatrenia sú aj 3 kamery pre MŠ- finančná komisia odporučila 

schváliť 

- Poslanec Ing. Dundovič podal pozmeňujúci návrh -  stiahnuť kúpu pozemkov 

z rozpočtového opatrenia č. 10/2016 z dôvodu nejasnosti nakladania s majetkom vo 

vlastníctve pána Skaloša  

 
Poslanec pán Hucík -  požiadal o informáciu, ako sa vyjadril pán Skaloš (firma ROSKA) 

 

pán Starosta - všetok majetok firmy ROSKA bol v reštrukturalizácií do konca roku 2014.  

pán Skaloš  - potvrdil, že niektorý majetok je v reštrukturalizácií stále, ale nevedel určiť, ktorý 

to je. Pozemok pod chodníkom preverí so svojim právnikom. 

 

Občan pán Holko – problém zimný posyp 

- neskúmala sa varianta kúpenia 2 – 3 ročného stroja alebo kúpenie cez leasingovú 

spoločnosť, 90 000,- EUR je záťaž pre obecnú kasu  

- dodacia lehota je 12 až 14 týždňov a  dovtedy bude skončená zimná sezóna 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Dundoviča č. 1 k uzneseniu č. 378/2016  

stiahnuť bod 01.1.1. Výdavky  verejnej správy  / 711 Nákup pozemkov (Skaloš-Piesok) 

z rozpočtového opatrenia č. 10/2016   
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Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (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. 378/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10 s prijatým procedurálnym návrhom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 7 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  Mgr. Pacerová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (PhDr. Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

 

5. Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor  Námestie 1. mája 459 

 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 379/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejním zámeru na prenájom nebytového priestoru vo výmere  81 m
2 

 vo Valaskej na 

Námestí 1. mája 459, zapísaný na LV č. 980 v k. ú Valaská.  

Termín doručenia ponúk bude stanovený v zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí § 9a, 

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

a na web stránke obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková,                          

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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6. Zánik funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská 

 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – poďakoval hlavnému kontrolórovi za jeho prácu 

 

Uznesenie č. 380/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

zánik funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská  Ing. Martina Havaša ku  dňu  1.10.2016 

z dôvodu uzavretia pracovnej zmluvy s obcou Valaská  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 

18a ods. 8 písm. g) 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková,                         

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Valaská  

 

Predkladá prednosta Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – spýtal sa, či treba prečítať požiadavky 

Starosta – požiadavky budú  zverejnené vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra a budú súčasťou 

zápisnice 

 

Uznesenie č. 381/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ berie na vedomie 
návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2016-2022 

II/vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra obce Valaská, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2016 

III/určuje 
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra v zmysle §18a, ods. 3,  zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov OcZ vo Valaskej  

IV/určuje 
termín odovzdania prihlášok do 08.11.2016 do 15.00 hod. na Obecný úrad Valaská v zalepenej 

obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“  

V/schvaľuje 
úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 60  % týždenného pracovného úväzku  

VI/odporúča 
starostovi obce zabezpečiť zverejnenie voľby hlavného kontrolóra obce obvyklým spôsobom                   

( miestny rozhlas, na webovej stránke obce, úradné tabule) najmenej 40 dní pred dňom konania 

voľby) 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková,                           

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

8. Rôzne 

 

Poslanec PaedDr. Magera – opätovne predložil nepodpísané uznesenie zo zastupiteľstva                  

z 21.09.2016 

 

Uznesenie č. 382/2016 – veto uznesenia 373/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

doporučuje 

starostovi obce vyvodiť dôsledky voči zodpovednej osobe, ktorá nedala do výberového 

konania ponuku na pokládku podlahoviny na obecný úrad. Oproti vyfakturovanej hodnote 

bola cenová ponuka nižšia o cca 1500,- EUR.  Termín do 30.09.2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 8 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, PaedDr. Magera,                    

Mgr. Pacerová, Pastírová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Blahut, Zelenčík) 

 

Uznesenie prijaté, veto bolo prelomené. 

 

 

9. Interpelácie poslancov 

Poslanec PaedDr. Magera – starosta 

V akom stave je oprava schodov pri pošte 

-  ešte sa s tým nezačalo, je to v štádiu riešenia. Tí, ktorí to budú robiť, sú zaviazaní, že to 

spravia do konca tohto  roka, pokiaľ napadne prvý sneh 

 

10. Diskusia 

Občan pán Holko -  nie je aktualizovaná organizačná štruktúra. Schéma mala byť spravená už 

pred zmenou 

Prednosta – organizačná štruktúra je už pripravená, už len doladiť a v priebehu dvoch dní 

bude zverejnená na stránke obce 
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Občan pán Holko -  čo je s Varesom, ako stojí prenos zastupiteľstva na káblovke 

Starosta – do dnešného dňa firma Vares neponúkla možné riešenie 

- naďalej budem na nich apelovať, termínov mali stanovených viac 

 

Poslanec Ing. Dundovič – poďakoval za prípravu kultúrneho podujatia „  Súťaž v pečení 

harule“ referentke Danke Králikovej 

Občan Holko – či bude komisia pre verejné záujmy pokračovať v tom, čo začala 

Poslankyňa PhDr. Kúdelková  - áno, komisia bude v tom  pokračovať v preštudovaní daných 

záležitostí, už prednosta obce poskytol všetky materiály, teraz si ich musím pozrieť, 

naštudovať, zvolať komisiu a potom dám výstup z komisie, čiže určite budem pokračovať. 

 

16:55 - Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Valaská, 17. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Roman Hadžega Ing. Juraj Uhrin 

 prednosta OcÚ  starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Zuzana Kúdelková Blažena Pastírová 

 overovateľ zápisnice overovateľ  zápisnice 

 

 


