
Zápisnica 

zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného dňa  14. decembra  2016 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 
 

Začiatok zasadnutia: 16:00 

Koniec zasadnutia:    18:01 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Peter Bánik, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová, Dušan Blahut,   

Ing. Ján Dundovič, PhDr. Zuzana Kúdelková, Jozef Hucík, Marian Dobiš, Miroslav Zelenčík 

 

Neprítomní poslanci: Milena Dobrotová 

Neskorší príchod: Jozef Hucík 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, 

spôsob jej určenia a platenia 

5. Financovanie a správa majetku obce 

5.1. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

6. Rôzne 

6.1. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v roku 2017 

6.2. Schválenie  zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu  so sídlom na MsÚ  v Brezne, 

ktorý zabezpečuje výkon činnosti stavebného úradu 

6.3. Návrh jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie z dôvodu umiestnenia vybudovanej 

optickej komunikačnej siete 

7. Interpelácie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

1. Otvorenie rokovania 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Uhrin. 

 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 401/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 



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

4. VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, 

spôsob jej určenia a platenia 

5. Financovanie a správa majetku obce 

5.1. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

6. Rôzne 

6.1. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v roku 2017 

6.2. Schválenie  zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu  so sídlom na MsÚ  v Brezne, 

ktorý zabezpečuje výkon činnosti stavebného úradu 

6.3. Návrh jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie z dôvodu umiestnenia vybudovanej 

optickej komunikačnej siete 

7. Interpelácie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič,  PaedDr. Magera, PhDr. Kúdelková, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

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

 

16:08 – príchod poslanca Hucíka 

 

Predsedajúci určil   

za zapisovateľa   zápisnice :  Mgr. Romana Hadžegu, prednostu OcÚ 

za overovateľov zápisnice :   Ing. Jána Dundoviča, PaedDr. Matúš Mageru 

 

Poslanci Ing. Dundovič a PeadDr. Magera nesúhlasili byť overovateľmi zápisnice. 

Starosta navrhol za overovateľov poslancov Jozefa Hucíka a Mariana Dobiša, ktorí s tým súhlasili. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – nesúhlasí s tým, aby bol v budúcnosti určený za overovateľa, nakoľko to 

časovo nestíha 

 

Starosta – keď nechce nemusí byť, nie je to povinné 

 

Poslanec PaedDr. Magera – zo skúseností, ktoré tu má, nebude overovateľom zápisnice do konca tohto 

volebného obdobia 

 

Uznesenie č. 402/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Peter Bánik 

b) členovia: PhDr. Zuzana Kúdelková, Mgr. Mária Pacerová 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, PhDr. Kúdelková,                   

Mgr. Pacerová, Pastírová, Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

4. VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, 

spôsob jej určenia a platenia 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega. 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 403/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, spôsob 

jej určenia a platenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik,  Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, PaedDr. Magera,                   

Mgr. Pacerová, Pastírová, Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

5. Financovanie a správa majetku obce 

5.1. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava 

Poslanec Ing. Dundovič – rozpočet zhodnotil z pohľadu finančnej komisie, každú položku prebrali do 

detailov 

- snažili sa spraviť rozpočet, aby bol vhodný na tento rok 

- rozpočet je nastavený vyvážene 

- doporučenia pre obecný úrad od finančnej komisie sledovanie výziev: 

o  na telocvičňu základnej školy 

o  materskú školu 

o  Hronskú ulicu s kanalizáciou 

o  jazierko Tajch 

o  revitalizácia námestia 

- podal pozmeňujúci návrh na navýšenie výdavkov pre karatistov 

 

Poslanec Ing. Bánik – rozpočet na rok 2017 je prebytkový, ale podľa legislatívy to môže byť 

- chýba stanovisko hlavného kontrolóra, myslel si, že obecný úrad  prostredníctvom právnika 

dodá stanovisko, či je v súlade s platnou legislatívou a odporúčanie, či ho schváliť alebo nie. 



 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Dundoviča č. 1 k uzneseniu č. 404/2016: 

Navýšiť výdavky v oddieli 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo, rekreačné a športové služby  pod 

položkou 6.3.3.006 Všeobecný materiál o 1 300,- EUR, čiže suma bude 3250,- EUR, čím sa povýšia 

výdavky na 2 648 302,- EUR. 

 

Hlasovenie: 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, PaedDr. Magera,                  

Mgr. Pacerová, Pastírová, Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

Uznesenie č.  404/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017  
príjmy spolu :    2.687 380,- EUR 

výdavky spolu po zapracovaní výdavkovej položky 1 300,- EUR. Výdavky spolu  2.648 302,- EUR 

II/ berie na vedomie  
viacročný rozpočet na roky 2018-2019  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, PaedDr. Magera,                  

Mgr. Pacerová, Pastírová, Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

6. Rôzne 

6.1. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2017 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 405/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaská v roku 2017 v termínoch: 

11. 01.2017 

05.04.2017 

14.06.2017 

13.09.2017 

25.10.2017 

13.12.2017 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič, Hucík, PhDr. Kúdelková,  PaedDr. Magera,                  

Mgr. Pacerová, Pastírová, Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

6.2. Schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom na MsÚ v Brezne, ktorý 

zabezpečuje výkon činnosti stavebného úradu 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – do budúcna rozmýšľať nad tým, aby to niekto robil tu, možno by s tým obec 

bola určitým spôsobom zisková 

- keby sme to robili my mohli by sme mať určité poplatky 

Starosta – pokiaľ nebudú postačovať finančné prostriedky z rozpočtu a z vybraných peňazí                 

od účastníkov konania, len v tom prípade dôjde k tomu, že bude obec istým spôsobom doplácať 

 

Uznesenie č. 406/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie  

Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou dňom 01. 01. 2017 

II/ schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou dňom 01. 01. 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 9 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 1 (PaedDr. Magera) 

Uznesenie prijaté. 

 

 

6.3. Návrh jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie z dôvodu umiestnenia vybudovanej 

optickej komunikačnej siete 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – pozor na súkromné pozemky, treba dotknutých ľudí informovať a osloviť 

ich, aby im to tá firma vysvetlila 

Prednosta – po pracovnom stretnutí poslal mail pani Vetrákovej,  aby pripravila článok                      

do Valaštianskeho hlásnika 

- budeme iniciovať stretnutie v kinosále s dotknutými osobami v budúcom kalendárnom roku, 

rozpracujeme harmonogram,  potom  preberieme na pracovnom stretnutí poslancov 

- firma Profi Network, ktorá to bude realizovať, komunikuje s Valbytom 

- po bytových domoch prebehli podpisové hárky, kde súhlasia s realizáciou vybudovania 

optickej siete 

  



Poslanec Ing. Bánik – technické pripomienka:  do uznesenia dať 0,15 EUR za bežný meter, výšku 

náhrady určí obec ? 

 

Prednosta – jednorazová náhrada je vypočítaná na základe geometrického zamerania 

 

Uznesenie č. 407/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ schvaľuje 

návrh jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie z dôvodu umiestnenia vybudovanej optickej 

komunikačnej siete za odplatu vo výške 0,15€/m,  suma bude vypočítaná na základe porealizačného 

geodetického zamerania.  

II/ súhlasí 

s uzavretím dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 9 (Ing. Bánik,  Dobiš,  Ing. Dundovič, Hucík,  PhDr. Kúdelková, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 1 (PaedDr. Magera) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

 

7. Interpelácie 

Poslankyňa PhDr. Kúdelková – starosta 

Treba zabezpečiť opravu svetla na Partizánskej ulici, pri Jagerčíkovcoch, dopravné značenie obytná 

zóna, nakoľko je to tam katastrofálny stav a vypracovať procesný poriadok na voľbu hlavného 

kontrolóra na najbližšie voľby 

Či sa plánujú namontovať na Partizánskej ceste spomaľovacie prahy? 

- áno, ale už len na jar 

 

Poslanec Ing Bánik – starosta 

V akom stave je majetko-právne vysporiadanie vlastníckych podielov obce Valaská v urbárskom 

pozemkovom spoločenstve Valaská. Obec Valaská má zhruba 15 000 podielov, čo predstavuje okolo 

5%? 

- minulý týždeň prebehlo kvôli tomuto stretnutie s právnikom, ktorý zistil viacero nedostatkov, 

ktoré predložil urbár. Právnik na tom pracuje, do konca roka by mal pripraviť ďalšie 

materiály. O súdnom spore sa nerozprávali, bude sa to riešiť inou cestou. 

 

Poslanec Ing. Dundovič – starosta 

Pokročilo sa v rokovaní s VARESOM, špecifikáciami požiadaviek, uskutočnilo sa stretnutie? 

- nebolo nijaké stretnutie 

Váha na zbernom dvore, vedia o tom všetky firmy, že sa to bude vážiť? 

- firmy s tým nemajú problém, váha je nainštalovaná, v nasledujúcom týždni bude 

nainštalovaný displej 

Konanie ku starej multikáre, je na polícii nejaký posun? 

- nič mi neprišlo, niekde to zastalo 

Oslovili sa vodárne ohľadom prepadnutých šácht? 

- šachty, ktoré sú vybudované v ceste, patria vodárom, prisľúbili, že poškodené alebo 

prepadnuté šachty napravia oni 



Poslanec PaedDr. Magera- starosta 

Schody pri pošte,  je to finálna verzia? 

- nie je to finálna verzia 

Pred druhým stupňom ZŠ bolo potrebné zrezať orgovány, aby bolo vidno, sú zrezané, ale stále je tam 

tma, plánuje s tým obec niečo spraviť? 

- obec sa s tým bude zaoberať 

Prišli obálky na voľbu hlavného kontrolóra? 

Prednosta -  žiadne obálky zatiaľ neprišli, pani Pohančaníková požiadala o vrátenie svojich 

dokumentov 

Robila sa v celej obci deratizácia? Na Piesku je veľký výskyt potkanov. 

- myslím že nie. Máme vypracovaný celoročný plán. Dohodlo sa,  že to budeme  riešiť v novom 

roku. V zime sa deratizácia neuskutočňuje 

 

Poslankyňa Pastírová – starosta 

Enviro rezort vydal výzvy na odstránenie čiernych skládok a na zateplenie verejných budov, zapojíme 

sa do toho? 

- áno, viem o tom, 4 milióny na čierne skládky a 10 miliónov na zateplenie budov. Určite sa tým 

budeme zaoberať, vyberieme jedno alebo druhé 

Plánuje sa stretnutie s občanmi cesty Pod Hrbom? Tá cesta padá viacej 

- presný dátum neviem povedať, ale určite to bude na začiatku budúceho roku 

Sú už hotové všetky výkresy kanalizácie? 

- nie je to kompletné, stále chýba Partizánska cesta. Do dnešného dňa nemám  nijaké 

vyjadrenia 

Podstatné je, aby v Bratislave určili, čí je to majetok. Treba to urýchlene doriešiť. 

 

Poslanec Hucík – starosta 

V akom štádiu je dopravné značenie, vyjadril sa k tomu dopravný inšpektorát? 

- nevyjadril sa dopravný inšpektorát, značky už máme 

 

 

8. Diskusia 

Poslanec PaedDr. Magera 

Dostal anonymný list, z ktorého citoval, vyjadril naň svoj názor a vyzval pisateľa, aby sa naňho 

nakontaktoval.   

 

Poslanec Ing. Bánik 

Informoval, že od  11.12.2016 budú vo Valaskej zastavovať zrýchlené vlaky. 

Dňa 21.9.2016 v závere interpelácií starosta obce vyslovil pochybenie o výkone činnosti verejného 

funkcionára v spojitosti s jeho osobou, kde sa vyjadril: „Ja som to všetko podal na súd a súd som 

vyhral. Pán Bánik je dodnes dlžný obci za súdne trovy“ .  

Tieto tvrdenia sú nepravdivé, vedome klamal. Do dnešného dňa som nebol účastníkom žiadneho 

súdneho konania. Predložil originál potvrdenia z okresného súdu, z ktorého citoval. Požiadal starostu 

aby sa mu verejne ospravedlnil za vyslovenie nepravdivých tvrdení. 

Obecné byty – písal mail s číslami bytov a dal doporučenie, ako má ďalej obec postupovať 

Materiály na komisie – na základe zlých skúseností napísal mail, v ktorom vyjadril svoju 

nespokojnosť a dal návod,  ako sa to dá riešiť. 

 

Starosta 

Podal som  podnet na Obec Valaská,  keď si bol  štatutárom obce. Bolo to v tom období, mám pri sebe 

rozsudok, neospravedlním sa. Nie je to klamstvo, dôkazy mám. 

 



Poslanec Zelenčík 

Zapoja sa lampy na Javorovej ulici? 

Ako stojíme s multikárou? 

Autovraky vo Valaskej, problém pri zimnej údržbe, plánuje obec s tým niečo spraviť? 

 

Starosta  

- multikára je pojazdná, má už aj breznianske ŠPZ 

- musíme požiadať dopravný inšpektorát ,aby zistil majiteľov autovrakov, museli by sa odstrániť 

na náklady obce 

 

Poslanec Ing. Dundovič 

Dnes sa schvaľovala optika, veľa káblov je zo stĺpa na stĺp. Či obec z nich niečo má 

Partizánska cesta je úzka, bolo by dobré vstúpiť do jednania,  aby bola hlavná cesta vedená cez 

námestie 

Bezbariérový prístup k obvodnej lekárke 

Hronská ulica, včera sa to niečím zasypalo, ale ničím sa to neutlačilo 

Vianočná výzdoba – každý rok sa budú dopĺňať ulice, nejde to naraz 

Voľba hlavného kontrolóra – všetko si vydiskutovali a nie je potrebné sa k tomu vracať 

Doporučil, aby  bol za správnosť zápisnice zodpovedný prednosta úradu,  aby boli zápisnice napísané 

dobre už na prvýkrát. 

Je pripravený bezproblémový prechod na prevádzku príspevkovej organizácie? 

 

Martin Havaš, konateľ príspevkovej organizácie Technické služby 

Na 90% je všetko pripravené.  

Zimná údržba je zabezpečená, momentálne to musí ísť cez Valbyt 

 

Starosta 

nevie o tom, či obec za tie káble  niečo má 

 

Prednosta 

- nebolo to v tom čase nijako ošetrené, Vares tam má aj staré aj nové káble 

- Hronská ulica – nechali na  boku obrubník  z jari, keď sa to usadne, napravia ich 

 

Poslanec Dobiš 

Vianočná výzdoba – viac peňazí na väčšie, sú dosť vysoko, či sa to bude v budúcnosti riešiť 

 

Prednosta 

Tá veľká ozdoba stála 60,- EUR, budúci rok sa bude pokračovať v rozšírení výzdoby 

Vysoko je to kvôli vandalom 

 

Poslanec Hucík 

Na Piesku sú veľmi vysoko a prekrývajú sa so svetlom, nevyzerá to ako vianočná výzdoba 

 

Poslankyňa Mgr. Pacerová 

Do Valaštianskeho hlásnika prišla obálka s podobným obsahom ako pánovi Magerovi, nevedia čo 

s tým ďalej 

 

Poslankyňa Pastírová 

Ako sa pokračuje s neodpredanými obecnými bytmi? Vznikajú veľké nedoplatky. 

Ako sa postupuje s bytmi na Hronskej 22, kde sú veľkí neplatiči a kto od nich bude vymáhať dlžoby? 



Existujú prieťahy v konaní, máme právnika, ktorý by sa tým mal zaoberať 

Navrhla stretnutie predsedov komisií s novým prednostom obecného úradu, aby sa vylepšila 

spolupráca 

Poďakovala všetkým svojim spolupracovníkom, referentom obecného úradu a občanom za trpezlivosť. 

 

Starosta 

Bartošovci sa odvolali na krajskom súde, neprišlo zatiaľ nič o ich ďalšom pojednávaní 

 

Občan Holko 

Či sa preveril podnet Ing. Bánika, ktorý dal obci avízo o ďalších bytoch na Hronskej ulici, či sú tam 

riadne urobené zmluvy 

Aká je vízia Valbytu 

Vares- vedome sa odďaľuje  prenos káblového prenosu obecného zastupiteľstva, treba určiť 3 ľudí do  

redakčnej rady 

Valaštiansky hlásnik č.5 nie je stále na webstránke 

Na zástavke na Hronec chýbajú šindle 

V akom štádiu je chodník na Piesku 

Výhrady k zápisnici 

Partizánska cesta – jednosmerka smerom od cintorína 

Konanie komisie vo verejnom záujme v budúcom roku 

Valaštianky hlásnik – či bol prejednaný na pracovnom stretnutí poslancov 

 

Starosta 

- osobne nič nepreveroval, dal vypracovať  Valbytu  prehľad dlžníkov 

- víziu hospodárenia si konateľ Valbytu spracuje sám  

- v utorok o 10:00 hod bude stretnutie s pánom Skalošom a jeho právnikom 

  

Prednosta  

– Valbyt poslal podnikateľský plán 

- ešte nie je tabuľka, ako bude hospodáriť v budúcom roku, keď ju bude mať, pošle ju poslancom 

 

Občianka Petrásková 

Rozpočet – komunálne odpady – požiadala o vysvetlenie 

 

Starosta 

- rozpočet bol prejednaný 

 

Poslanec Ing. Dundovič 

Odpovedal – najprv sa schválila cena za stavebný odpad, postupne sa prechádza na rôzne zmeny, nie 

je dôvod zvyšovať ceny pre občanov 

Od budúceho roka sa bude komunálny odpad vážiť aj vo Valaskej 

   

 

9. Záver 

 

18:01 Starosta prítomným poďakoval za účasť na zastupiteľstvách, poprial všetko dobré do ďalšej 

práce. Pozval ich na Vianočný program a spoločný Silvester a ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 



Celé zasadnutie 16. obecného zastupiteľstva vo Valaskej konaného dňa 14.12.2016 si môžete pozrieť 

na obecnej stránke v priečinku  „videogaléria“,  kde máte priamo odkaz „ Zasadnutie OcZ Valaská zo 

14.12.2016“. 

 

 

 

 

Valaská,  21. decembra  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Roman Hadžega                                                         Ing. Juraj Uhrin 

         prednosta OcÚ                                                           starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

     Jozef Hucík                                                               Marian Dobiš  

overovateľ zápisnice                                                 overovateľ zápisnice 
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