
Zápisnica z 15. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Valaská, 

konaného dňa 23. novembra 2016, v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 

Koniec zasadnutia: 20:12 

 

Prítomní poslanci: 

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

Jozef Hucík, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová, Miroslav Zelenčík 

 

Neprítomní poslanci: 

PhDr. Zuzana Kúdelková – ospravedlnená 

 

Program rokovania:  
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

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

spôsob jej určenia a platenia 

6. Schválenie zriadenia príspevkovej organizácie obce 

7. Financovanie a správa majetku obce 

7.1. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11 

7.2. Predloženie rozboru hospodárenia za I.-IX. 2016  

7.3. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016 

8. Majetkové záležitosti obce 

8.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

8.2.  Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového  priestoru  Námestie 1. mája 459 

8.3.  Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Školská 448 

9. Rôzne 

9.1. Odvolanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt 

9.2. Schválenie odmien poslancom, členom komisií pri OcZ, členom redakčnej rady 

Valaštianskeho hlásnika 

10. Interpelácie 

11. Diskusia 

12. 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 obecného zastupiteľstva na 

schválenie: 

 

 

 



Rozprava:  

Poslankyňa Pastírova – pripomienka k bodu 5, na prvej strane nie sú v súlade dátumy, podala 

návrh na stiahnutie VZN z programu rokovania 

Poslanec Ing. Dundovič – súhlasí s týmto návrhom 

- VZN vzniklo  ako poslanecký návrh, ktorým treba riešiť sociálnu situáciu vo Valaskej 

- sociálna komisia so zamestnancami si dali veľkú námahu pri jeho vypracovaní, 

nakoľko ide o citlivú záležitosť, ale bohužiaľ sa musí stiahnuť 

- obec má spolupracovať s právnikom pri príprave VZN, aby boli v súlade so zákonom 

- vyjadril nespokojnosť s obecným právnikom a požiadal  obecný úrad, aby s ním 

prehodnotil pracovný vzťah  

 

Pozmeňujúci návrh poslankyne Pastírovej č. 1 k uzneseniu č. 383/2016:  

Stiahnuť bod č. 5 VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované 

obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia, z programu rokovaniu 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 9 (Ing. Bánik, Dobiš,  Dobrotová, Ing. Dundovič,  Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Blahut) 

 

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 383/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

Program rokovania:  
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

5. Schválenie zriadenia príspevkovej organizácie obce 

6. Financovanie a správa majetku obce 

6.1. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11 

6.2. Predloženie rozboru hospodárenia za I.-IX. 2016  

6.3. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016 

7. Majetkové záležitosti obce 

7.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

7.2.  Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového  priestoru  Námestie 1. mája 459 

7.3.  Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Školská 448 

8. Rôzne 

8.1. Odvolanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt 

8.2. Schválenie odmien poslancom, členom komisií pri OcZ, členom redakčnej rady 

Valaštianskeho hlásnika 

9. Interpelácie 



10. Diskusia 

11. Záver 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Mgr. Pacerová, Pastírová, Blahut, 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 obecného úradu 

za overovateľov zápisnice: Dušana Blahuta,  Miroslava Zelenčíka 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – pripomienka: na pracovnom stretnutí sa dohodli na iných menách 

do volebnej komisie, prečo sa to nedodržalo 

Starosta –odpoveď: vo volebnej komisii by mal byť nepárny počet členov 

 

Uznesenie č. 384/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Blažena Pastírová, Milena Dobrotová  

II/ volí 

volebnú komisiu pre uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce v zložení: 

a) predsedu: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová, PaedDr. Matúš Magera,           

Dušan Blahut 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, 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. Jánovi Dundovičovi a poveril ho vedením voľby hlavného 

kontrolóra. 

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič – oboznámil prítomných o spôsobe,  priebehu a podmienkach voľby hlavného 

kontrolóra 

Nasledovala prezentácia uchádzačov na pozíciu hlavného kontrolóra obce Valaská. 

1. Michal Kováč – otázku položil poslanec PaedDr.  Magera.  

2. Paulína Kubiňáková - otázky položili poslanci PaedDr. Magera a Ing. Dundovič 

3. PaedDr. Ján Peteraj – otázky položili poslanci PaedDr. Magera, Ing. Dundovič 

a Pastírová.  

4. Marek Poliak – otázku položil poslanec PaedDr. Magera a poslanec Ing. Bánik 

uviedol ako to je s úväzkom na hlavného kontrolóra.    

5. Ing. Bc. Mária Pohančaníková – otázky položili poslanci PaedDr. Magera                      

a  Ing. Dundovič 

6. JUDr. Táňa Štulrajterová – otázku položil poslanec PaedDr.  Magera. 

 

16:57 – začiatok volieb 

17:14 – zrátanie hlasovacích lístkov 

17:16 – predseda volebnej komisie Ing. Dundovič prítomných oboznámil s výsledkom volieb 

na hlavného kontrolóra obce Valaská 

- 1. kolo je neplatné z jeho chyby, jeden lístok zneplatil, ale omylom ho vložil do urny. 

Kvôli tomuto sa prvé kolo zneplatňuje, ospravedlnil  sa. 

 

Občan Holko – zastupiteľstvo nemá právomoc súdnu alebo judikatúrnu, aby rozhodlo o tomto 

Starosta – toto je čisto v kompetencii obecného zastupiteľstva 

Poslanec PaedDr. Magera – aby sa vyjadrila právnička JUDr. Štulrajterová, či sa voľba môže 

opakovať nanovo 

Uchádzačka JUDr. Štulrajterová – ak boli obálky otvorené, voľba hlavného kontrolóra by sa 

mala opakovať, pretože sa v tom prípade nedá garantovať nestrannosť a nezávislosť  

Poslanec Ing. Bánik – nedal k tomu stanovisko, akceptuje slová JUDr. Štulrajterovej 

Poslanec Ing. Dundovič – uznáva svoju vinu, bolo to neúmyselné 

Predseda volebnej komisie Ing. Ján Dundovič vyhlásil voľby za neplatné 

Poslankyňa Pastírová- prijať uznesenie na nové výberové konanie na hlavného kontrolóra 

 

17:35 - prestávka 

18:00 -  poslanec Ing. Bánik opustil rokovaciu miestnosť 

 

Uznesenie č. 385/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

informáciu predsedu volebnej komisie Ing. Jána Dundoviča, že voľba hlavného kontrolóra je 

neplatná 

 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 386/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ berie na vedomie 
návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2017-2023 

II/ vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra obce Valaská, ktorá sa uskutoční dňa 11.01.2017 

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 27.12.2016 do 15.00 hod. na Obecný úrad Valaská v 

zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“  

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) 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

 

5. Schválenie zriadenia príspevkovej organizácie obce 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

18:12 – desať minútová prestávka 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.  387/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

I/  zriaďuje 
v zmysle ustanovenia  § 4 ods.3 písm. l)  a  § 11 ods.4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení príspevkovú organizáciu obce Valaská s názvom Technické služby 

Valaská s účinnosťou od 01.01.2017. 

II/ schvaľuje 

zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Technické služby Valaská. 

III/ menuje 

na návrh starostu obce Valaská Ing. Juraja Uhrina za riaditeľa príspevkovej organizácie      

Ing. Martina Havaša. 

IV/ súhlasí  

s vykonávaním podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie v rozsahu oprávnení na 

výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

6. Financovanie a správa majetku obce 

6.1. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin – pasport dopravného značenia 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – presúvajú sa položky, ktoré sa neminuli z údržby komunikácii, 

finančná komisia s tým súhlasila 

 

Uznesenie č. 388/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  



 

6.2. Predloženie rozboru hospodárenia za I.-IX. 2016 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – finančná komisia to prerokovala a berie to na vedomie 

 

Uznesenie č. 389/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-IX. 2016 v predloženom rozsahu 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

 

6.3. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – či všetci dotknutí ľudia vedia o tom, že budú členmi 

Prednosta – áno, všetko je pripravené 

 

Uznesenie č. 390/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne  

 

 

 

 

 



 

7. Majetkové záležitosti obce 

7.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. O uzneseniach sa bude hlasovať anblok. 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 391/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1661 

o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva  z dôvodu usporiadania právneho 

vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba 

vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Ján Kaderiak, rodený Kaderiak,                            a manželka Mária 

Kaderiaková,                                                                                                       Valaská  

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č.  392/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1712 o 

výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva  z dôvodu usporiadania právneho 

vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba 

vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Bohuš Vološin,                                  a manželka Helena Vološinová,                                                                                                                                        

Valaská  

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 



 

Uznesenie č.  393/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1670 

o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva  z dôvodu usporiadania právneho 

vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba 

vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Viera Ürgeová,                                                                 Valaská  

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č.  394/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1581 

o výmere 22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva  z dôvodu usporiadania právneho 

vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba 

vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Václava Kocúrová,                                                                    Valaská  

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 395/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1689 

o výmere 21 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva  z dôvodu usporiadania právneho 



vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba 

vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Dušan Dibdiak,                                                   a manželka Yveta Dibdiaková,                                                                                                                             

Valaská  

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

7.2. Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Námestie 1. mája 459 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: do rozpravy sa nik neprihlásil 

 

Uznesenie č. 396/2016 

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 a na úradných tabuliach obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne  

 

8.3. Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Školská 448 

Predkladá prednosta obecného úradu Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: do rozpravy sa nik neprihlásil 

 

Uznesenie č. 397/2016 

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.  

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

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

na web stránke obce Valaská a na úradných tabuliach obce Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne  

 

18:29 – desať minútová prestávka 
 

8. Rôzne 

8.1. Odvolanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt 

Predkladá poslanec PaedDr. Magera 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 398/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva člena 

Jozefa Paceru z  komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 

z dôvodu vzdania sa členstva v komisii 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 8 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Pastírová, Blahut, 

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 1 (Mgr. Pacerová) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

8.2. Schválenie odmien poslancom, členom komisií pri OcZ, členom redakčnej rady 

Valaštianskeho hlásnika 

Predkladá poslanec PaedDr. Magera. 

 

Rozprava: 

Poslankyňa Pastírova – otázka:  redakčná rada zasadala 39 krát? 

Starosta – áno 



Prednosta – predchádzajúca redakčná rada zasadala 6-krát do roka, súčasná redakčná rada zasadala ku 

koncu 10. mesiaca zasadala 39-krát, to nie je všetko, lebo sa pripravuje ešte jedno číslo Hlásnika 

Poslankyňa Mgr. Pacerová – Danka Králiková si všetko spravila sama, nebola potreba toľkokrát sa 

stretávať  

Starosta – navrhuje prejednať na budúcom pracovnom zastupiteľstve  Valaštiansky hlásnik  

 

Uznesenie č. 399/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

schvaľuje 

 

1. Odmeny poslancov OcZ 

meno a  priezvisko účasť suma 

PaedDr. Matúš Magera 15/15 150,- 

Ing. Peter Bánik 11/15   75,- 

Mgr. Mária Pacerová 15/15 100,- 

Blažena Pastírová 12/15   80,- 

Milena Dobrotová 12/15   80,- 

Ing. Ján Dundovič 15/15 100,- 

PhDr. Zuzana Kúdelková od 21.09.2016 3/15   20,- 

Dušan Blahut od 21.09.2016 4/15  30,- 

Jozef Hucik 15/15 100,- 

Marian Dobiš 8/15   55,- 

Miroslav Zelenčík 9/15   60,- 

Ľubomír Štubňa  do 17.08.2016 8/15   55,- 

Marek  Poliak     do  17.08.2016 

 

vzdal sa 

odmien  

    0 

 

2. Odmeny členom komisií pri OcZ Valaská 

meno  a  priezvisko účasť suma 

Mgr. Róbert Hlaváčik 8/11 25,- 

Ján Kaderiakod 30.09.2016 4 15,- 

Pavel Sedliak 1/5   5,- 

Jozef Vrbovský 2/5 + Mikuláš 20,- 

Jaroslav Kocúr 4/5 20,- 

Pavol Vilhan 2/5 10,- 

Tibor Benedik        od 30.09.2016 2 10,- 

Monika Flochová  od 30.09.2016  2 10,- 

Vendelín Štrba    od 30.09.2016 2 10,- 

Ľubomír Múka       od 24.02.2016 3/6 15,- 

Mgr. Lucia Nátherová 3/6 15,- 

Ing. Zuzana Slezáková 6/6 25,- 

Ing. Stanislav Blahút 2/6 10,- 

Zdenka Vojteková 5/7 20,- 

Mgr. Iveta Babčanová 5/7 20,- 

Mgr. Katarína Paprčková 3/7 15,- 

Libuša Oláhová   0  0 

Mgr. Danka Dorková 4/7 20,- 

Jaroslav Poliak 3/3 20,- 

Peter Sorkovský 3/3 20,- 

Martin Krupa 3/3 20,- 



 

3. Odmeny členom redakčnej rady  časopisu Valaštiansky hlásnik 

meno  a  priezvisko účasť suma 

Mária Pančíková 38/39 25,- 

Silvia Vilhanová 38/39 25,- 

Mgr. Veronika Schallerová 18/39 15,- 

Mgr. Denisa Maťovčíková 34/39 20,- 

Michaela  Rafajová 21/39 15,- 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Blahut, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

8.3. OFK – žiaci – poskytnutie nebytových  priestorov Školská 447 

Predkladá poslanec Ing. Ján Dundovič 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 400/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

s poskytnutím nebytových priestorov Školská 447 futbalovému klubu OFK Valaská žiaci na 

náklady obce bez stavebných úprav podľa podmienok zmluvy medzi obcou a OFK 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 8 (Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Pastírová, Blahut, 

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 1 (Mgr. Pacerová) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

Občan Hoko – navrhuje, aby sa poslanci  začali venovať problematike s obecným kanálom 

prevádzkovaným  firmou VARES 

Poslanec Ing.  Dundovič – VARES  užíva obecné priestory 

Starosta – poslanci majú dať  návrh na uznesenie, majú vlastnú techniku, za elektrinu si platia sami, 

užívajú len naše priestory 

Občan Holko – ak sa treba pohnúť dopredu, navrhuje poslancom uznesením prijať zriadenie redakčnej 

rady, aby sa mohlo konať ďalej a aby sa  vysielanie spustilo 

Starosta – tento bod presunul na pracovné stretnutie, nie je nutné zriadiť radu, ale potrebujeme vedieť, 

čo chceme a koľko peňazí to bude stáť, pán Kortyš, konateľ firmy VARES, mal postúpiť návrh. 



 

9. Interpelácie poslancov 

Poslankyňa Dobrotová – starosta 

Ako to vypadá s nebytovými priestormi a s nájmom, čo sa týka Valbytu a obecného úradu 

Prednosta – má návrh zmluvy a pripravuje ich tak, aby do konca mesiaca išli zmluvy nájomcom 

nebytových priestorov. Pre tých, ktorí si garáže neodkúpili, JUDr. Holý pripravuje do piatku  návrh 

nájomnej zmluvy, zaviazal referenta na úseku výstavby, aby zmluvy odišli nájomcom  do konca 

mesiaca. 

Smetisko na Chvatimechu pod hôrkou, ako sa to ide riešiť. Osloví sa obec Hronec, aby to riešila 

- Upozorní starostu z Hronca 

Altánky a lavičku pod Lipovou treba natrieť  

- Natierali sa a šmirgľovali sa stoly 

Na Švermovej ulici je veľká tma 

- Vie o tom, doplní sa osvetlenie 

 

Poslankyňa Pastírová – starosta 

Či je dokončená práca na výkresovej dokumentácii kanalizácie 

- Okrem Partizánskej ulice áno, je to štátna cesta, jedná sa o to, aby fond národného majetku 

rozhodol, komu patrí kanalizácia a aby  prešla do niečieho vlastníctva.  

Vynakladajú sa obecné aj vlastné prostriedky na cudziu kanalizáciu 

- Keď sa otvoria šachty, tak ich treba aj opraviť 

Opravené osvetlenia na hlavnej ceste, smer do Brezna, na zástavke je tma, v smere na Podbrezovú je 

kryt len pozliepaný 

- Na jar sa na to pozrieme 

Poprepadávané šachty popri bytových domoch, havarijné stavy, komu to patrí, pozemok je obecný 

- Každé šachty, ktoré vieme, že sú prepadnuté,  sa priebežne opravujú 

Či sa pohlo a či bolo konané s majetkovo právnymi vecami na Hronskej 429/22 

- Nič nebolo riešené, nemôžeme to riešiť, lebo nemáme s tým čo urobiť 

Treba uzatvoriť cestu Pod Hrbom pre nákladné autá 

- Všeobecne platí zákaz vjazdu dlhším vozidlám ako 10 m okrem zásobovania a dopravnej 

obsluhy 

 

Poslanec PaedDr. Magera - starosta 

Obec má správcu cintorína 

- Zatiaľ nemá 

Či vedenie obce nerozmýšľa nad zmenou právnika 

- Ťažká otázka, každý právnik má svoj názor 

Venčenie psov vo Valaskej – postavenie ostrovčekov s pieskom 

- Prebralo sa to na pracovnom zastupiteľstve, určite sa o tom bude diskutovať 

Či rodina  Neumanová oslovila obec ohľadom výrubu stromu - orechu 

- Nevie, či si dali takú požiadavku, zo strany obce bol niekoľko krát orezaný  

- Výrub si musia zariadiť majitelia, nie obec 

V akom jednaní je cesta Na Lipovej s urbárom 

- Dali ju do poriadku 

Pozval všetkých poslancov na komisiu životného prostrediu, ktorá sa bude konať 24.11.2016. 

 

 

Poslanec Zelenčík – starosta 

V akom štádiu je multikára 

Prednosta – multikára je pripravená na prevzatie a sú pripravené aj dokumenty, ale ešte nedošli 

nadstavby, dovezie sa to na jedenkrát 



V akom stave sú lampy na Javorovej, pred rodinným domom Vichrovcov, nie je stále pripojená 

- Vie o tom, aj ten čo to má zapojiť, zdržalo sa to vianočným osvetlením, dúfa, že sa to do konca 

roka spraví 

Pri altánkoch v starej Valaskej parkujú a šmýkajú sa autá, či by sa tam nedali spraviť nejaké zátarasy, 

doviesť väčšie kamene, aby sa tam nedostali autá 

- Skaly zatiaľ nemáme, špekulovali sme o tom, že by sa to oplotilo aspoň od cesty 

V akom štádiu sú tabuľky Zákaz sypať smeti na Studničku 

- Vyrábajú  sa, tento týždeň by mali byť hotové 

Či je doriešená poistná udalosť na križovatke, ten čo zvalil stĺp verejného osvetlenia, ako vieme 

majetok obce je poistený, vodič poškodil obecný majetok 

- Nedoriešilo sa to, je to stále v súdnom konaní 

 

Poslankyňa Pacerová – starosta 

Na Lipovej je jaskyňa a pri jaskyni je strop, ktorý môže padnúť, v akom je štádiu umiestnenie tabuľky 

Prednosta - je to zaliate vo fólii, pán Štulajter   to upevní,  aby to bolo aj chránené 

Smerom od Hronca do Valaskej, pri plote Šmondrkovcov, strom zacláňa lampu, kde to treba nahlásiť, 

orezať strom alebo ho spíliť 

- Komu rastlina vadí, mal by si dať sám žiadosť o výrub na obec,  obe sama  nemôže dať 

rozhodnutie na výrub dreviny,  musí  sa to riešiť cez životné prostredie 

Pri obchode CBA, Tehelná ulica, pán hovoril, že tam slabo svieti lampa 

- Už o tom vieme 

 

Poslanec Hucík – starosta 

Dve dopravné nehody v časti Piesok, auto zachytilo ľudí, lebo veľmi chýba chodník 

- Do konca roka sa chodník neurobí, výstavba prichádza do úvahy až na jar 

- To že sa tam stane nehoda, je chyba chodcov aj vodičov 

Pred obchodom na Piesku sú veľké jamy, treba to aspoň opraviť 

Prednosta – pán JUDr. Holý pripravil list, ktorý išiel pánovi Skalošovi, ten ho neprebral. List mu 

odniesli  osobne a poprosili ho o súčinnosť. Táto situácia je neprehľadná. 

– Obec je tretia strana 

 

Poslanec Blahut  – starosta 

Veľa stromov zavadzia lampám, treba ich pooznačovať a orezať  

Problematické úseky na Chvatimechu a pod kravínami, kde nie sú lampy a je tam tma 

- Stromy budú poriešené v Generáli zelene 

- Bude treba doplniť osvetlenie 

 

Poslanec Ing. Dundovič - starosta 

Po ceste zo ZUŠ po ulici Záhradná je tma a zavadzajú tam kríky 

Dovoľuje zmluva s firmou Ecoled pridať nové lampy  

- Je to navyše, bude sa to musieť dokúpiť 

Ako stojíme s porovnaním osvetlenia pred spustením a po, má sa to s čím porovnať, či obecný úrad 

koná v zmysle uznesenia, či to terajšie osvetlenie spĺňa  podmienku, že minimálne osvetlenie bude na 

tej úrovni ako bolo staré osvetlenie 

- Nekoná, raz kontaktoval firmu, ktorá sa viac neozvala, má sa to s čím porovnať 

Zavolám tú firmu, nech to prídu odmerať 

- Nemá to robiť firma, ktorá to montovala ale iná 

máme to pôvodné 

- Áno, máme. Dorieši sa to na pracovnom stretnutí 

Na hlavnej ceste na konci mosta bola v minulosti zebra, treba tlačiť na to, aby ju tam dokreslili  

- správa ciest 



v akom stave je tá stará multikára 

- nič nové 

v akom štádiu je riešenie záhrad 

- odsúhlasila sa cena a cena podnájmu, dal sa urobiť znalecký posudok 

Záhradkári majú ročnú výpovednú lehotu, odporúča, aby sa o tom začalo jednať 

Texas sa prerába na potraviny, či to robia na svojom pozemku  

- stavebné práce sa konajú len na ich pozemku 

 

10. Diskusia 

 

Do diskusie sa zapojil občan Holko, poslanci Ing. Dundovič a Pastírová. Na ich otázky zodpovedal 

starosta a prednosta obecného úradu. 

 

 

20:12 - Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Valaská, 01. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Roman Hadžega                                                    Ing. Juraj Uhrin 

       prednosta OcÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

            

       Dušan Blahut                                                    Miroslav Zelenčík 

     overovateľ  zápisnice                                            overovateľ  zápisnice 

 


