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Zápisnica 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 17. 08.  2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Začiatok zasadnutia : 16:00 

Koniec: 19:45 

 

Prítomní poslanci:  

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

Matúš Magera, Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová, Marek Poliak, Ľubomír Štubňa, 

Miroslav Zelenčík 

 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie 

4. Zmena rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 6 

5. 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 PaedDr. Magera – doplnenie programu o tri ďalšie body, a to body: Rôzne, 

Interpelácie poslancov a Diskusia. V bode Rôzne sa predložia doteraz nepodpísané uznesenia 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca PeadDr. Mageru č. 1 k uzneseniu č. 338/2016 za doplnenie 

programu rokovania obecného zastupiteľstva o tri body: Rôzne, Interpelácie poslancov 

a Diskusia 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 (Bánik, Dobrotová, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, 

Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 
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Uznesenie č. 338/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba  

návrhovej komisie 

4. Zmena rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 6 

5. Rôzne 

6. Interpelácie poslancov 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 (Bánik, Dobrotová, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, 

Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

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

Predsedajúci určil  za zapisovateľa   zápisnice :  Ing. Zuzana Slivková,  

za overovateľov zápisnice : Marián Dobiš, Miroslav Zelenčík 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 339/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Mgr. Mária Pacerová, Milena Dobrotová 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 (Bánik, Dobrotová, Dobiš, Dundovič, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, 

Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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4.  Zmena rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 6 

Rozpočtové opatrenie č. 6 predkladá starosta obce Ing. Juraj Uhrin. Rozpočtové opatrenie sa 

týka hlavne rekonštrukcie Základnej umeleckej školy a je prílohou zápisnice. 

 

Rozprava: 

Poslanec Poliak – finančná komisia nič neschválila, zasadala 13.7.2016, ale zmluva bola 

podpísaná už 4.7.2016. Finančná komisia je len poradný orgán. O prerábaní ZUŠ sa začalo 

hovoriť niekedy v októbri 2015 na finančnej komisii, ktorej sa zúčastnila aj pani riaditeľka. 

Žiadali všetky podklady potrebné k rekonštrukciu ZUŠ. Takáto zmluva je veľmi nevýhodná 

pre obec aj pre firmu. Ak sa niečo má v ZUŠ robiť, treba to schváliť dopredu. Pani riaditeľka 

predložila súpis prác 13. 7. 2016, keď už boli práce rozbehnuté a podpísaná zmluva. 

Starosta Ing. Uhrin – prerušil rozpravu pána poslanca Poliaka, nakoľko mu uplynul čas 

Poslanec Ing. Dundovič – procedurálny návrh, žiada, aby sa nepokračovalo podľa 

rokovacieho poriadku, ale aby poslanci mohli vypĺňať čas  podľa toho kto koľko času 

potrebuje 

Poslanec Poliak – nikto nemal nič proti tomu, aby sa v ZUŠ niečo robilo 

- od 1.1.2016 platí nový zákon, kde všetci vedúci pracovníci a poslanci obecného 

zastupiteľstva  nesú trestnú zodpovednosť, ak tolerujú prešľapy v zákonoch  

- vidí viaceré porušenia zákonov 

- obecný úrad má začať pracovať tak, že bude dopredu informovať poslancov o všetkom 

- poslanci majú jedinú možnosť, ako obmedziť prácu obecného úradu a to je rozpočet 

obce 

Poslanec Ing. Dundovič  - hlavný kontrolór Ing. Havaš má vysvetliť, o aké porušenia išlo 

Hlavný kontrolór - zákon 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  

- pred podpísaním zmluvy sa neuskutočnila základná finančná kontrola 

- starosta obce nepostupoval podľa tohto zákona 

- zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách – došlo k porušeniu finančnej 

disciplíny 

Poslanec Ing. Dundovič – problém bol, že obecný úrad cez štatutára, starostu, urobil hrubú 

chybu 

- spýtal sa, či sa starosta obce vzdá svojej funkcie 

Starosta Ing. Uhrin  – odpoveď -  určite nie 

Poslanec Ing. Dundovič – finančná komisia konaná 13.7.2016 vyjadrila rozhorčenie 

a nespokojnosť so zmluvou a s postupom  starostu obce 

- finančná komisia navrhla vypracovať rozpočtové opatrenie na financovanie 

rekonštrukcie ZUŠ 

- na základe zápisnice z finančnej komisie mali dôvod sa domnievať, že to prejde 

- práce v ZUŠ stále nie sú dokončené 

- trvá  na  postihu  starostu obce 

Starosta Ing. Uhrin – uvedomuje si že, porušil zákony, berie na seba celú zodpovednosť 

- od 1.1.2016 – určite nie sú poslanci právne zodpovední 

- práce na ZUŠ  sú urobené zodpovedne a kvalitne 

Poslanec Poliak – na finančnej komisii v júni sa nedohodlo na prácach 

- poslanci nesú trestnoprávnu zodpovednosť, ak vidia, že starosta porušil zákony, ak to 

tolerujú a nenahlásia 

- nejde o trestanie detí ani firmy Bošeľa, ide o urobenie poriadku 

- verejne vyzýva starostu Juraja Uhrina, aby sa vzdal mandátu  

Strarosta Ing. Uhrin – odpoveď - nevzdá sa mandátu starostu 
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Poslanec Ing. Bánik – zmluva bola podpísaná 4.7.2016 na sumu 29 000,- Eur, zúčastnil sa na 

finančnej komisie 13.7.2016, aby bolo toto financované z údržby budov. Na tejto položke nie 

sú dostatočné finančné prostriedky na rekonštrukciu ZUŠ 

- boli porušené dva základné zákony 

- nemá výhrady k akciám, ktoré sa vykonávajú 

- mrzí ho, že dochádza opakovane k porušovaniu zákonov 

- nebude hlasovať za rozpočtové opatrenie 

Poslankyňa Pastírová – neraz osobne žiadala o dodržiavanie postupu – má sa zvolať stavebná 

komisia, finančná komisia, následne vypracovať finančné rozpočtové opatrenie a schváliť ho 

v zastupiteľstve 

- nie je tú zásadná postupnosť, poslanci nie sú informovaní o tom, o čom majú byť 

informovaní 

- bude hlasovať za rozpočtové opatrenie, má sa potrestať starosta 

Starosta Ing. Uhrin – neurobil to zámerne, spoločne sme chceli zrekonštruovať ZUŠ, naozaj 

došlo k tomu, že nebola overená výška peňazí na danej položke 

Poslanec Ing. Dundovič – ZUŠ stále nie je v poriadku, treba si uvedomiť, že rekonštrukcia 

budovy sa nerobí papierovo za dva dni 

- na konci júna 2016 to vyzeralo ako oprava 

- navrhuje uznesenie na základe porušení, ktoré predostrel hlavný kontrolór Ing. Havaš 

Poslankyňa Dobrotová – všetko viazne v probléme, rozvoj obce by sa mal plánovať aspoň rok 

dopredu 

Starosta Ing. Uhrin – pri schvaľovaní rozpočtu boli plánované aj kapitálové výdavky, poslanci 

tieto akcie anulovali, pretože na to neboli urobené papierové podklady a cenové ponuky 

- je ťažké mať rozpočet taký, kde nie sú zahrnuté rozpočtové akcie 

Poslanec Štubňa – chceli od obce investičné akcie, obec nenavrhla nič 

- vždy sa to niekoho týka, vždy sa poslanci schádzajú potom 

Poslankyňa Pastírová – nie je problém, je na to vyštudovaný pracovník na úseku rozvoja obce 

Poslanec Ing. Dundovič – silný starosta a slabé zastupiteľstvo – predpoklad, že zastupiteľstvo 

úplne dôveruje starostovi 

- silné zastupiteľstvo a slabý starosta – ak zastupiteľstvo nedôveruje starostovi 

- kým nebude dôvera medzi starostom a poslancami, peniaze schvaľované nebudú 

Riaditeľka ZUŠ Mgr. Škrváňová – hneď od nástupu apelovala na skutočnosť, že budova bola 

v havarijnom stave 

- ústne podanie obci 

- všetkým poslancom hovorila, vysvetľovala, že ako riaditeľka zodpovedá za 

bezpečnosť ľudí a detí v budove 

- obec je zodpovedná za tú budovu 

- bola napísaná žiadosť na statický posudok, majú sa osadiť terčíky, či sa budova hýbe 

- komunikovala s pánom Turňom a so svojim nadriadeným 

- nevedela kedy bude vypracovaná ponuka  

- 22. júna 2016 ešte nemala informácie o prestavbe, v programe zastupiteľstva nebola 

ZUŠ 

- nikdy nevravela len o podlahách 

- nie sú dvere, nie je elektrina a napustený vykurovací systém, škola nie je funkčná, aby 

začala v septembri svoju prácu 

Poslanec Poliak – kniha pána Mgr. Turňu – nepodporili  600,- Eur 

- neriešia sa žiadne osobné spory 

- zákon 523 Z. z. o rozpočtových opatreniach 
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- zmluva bola podpísaná štatutárom obce, nesie plnú zodpovednosť za porušenie 

- obecnému zastupiteľstvu preložiť investičné akcie, čo sa robilo v obci, za koľko a kde 

Starosta Ing. Uhrin – naši zamestnanci v ZUŠ nerobili nič 

Poslankyňa Pastírová – máme odborný referát 

- malo sa to riešiť od jari 

- ten človek to mal približne narozpočtovať 

- zlyhal obecný úrad 

Poslanec Poliak – pracovníci obce nevykonávali počas dvoch mesiacoch prácu 

- aké práce robili pre firmu Bošeľa 

Riaditeľka ZUŠ Mgr. Škrváňová – pracovníci obce v budove ZUŠ nerobili nič 

- p. Madliaka prosila, aby si opravil plot 

- plynové potrubie je veľmi vysoko, nemôžu tam stáť autá – vykopala sa jama, aby sa 

potrubie dalo hlbšie a povrchovo sa upravil terén 

Poslanec Poliak – podľa faktúr obec už nejaké výdavky  

Poslankyňa Pastírová – materiál doviezli na veľkom kamióne, ale nevošiel do areálu ZUŠ 

preto tam bolo UNC 

Poslanec PaedDr. Magera – hlasovanie je o tom, či sa rozpočtové opatrenie schváli alebo nie 

- škola je obecná a obec je povinná nájsť priestory 

Poslanec Ing. Dundovič – hlasovaním za neporuší zákon, nebude kryť, to čo starosta spravil 

- odporučí schváliť prostriedky obce na účel, ktorý nemá nič spoločné s trestným činom 

Poslanec Hucík – nebolo zaplatené za to čo sa odpracovalo, či bude firma Bošeľa ochotná 

v budúcnosti robiť ďalšie práce 

Pani Mgr. Šicová – zástupca rodičov detí ZUŠ 

- toto, čo  sa robí tu, to je hanba, vždy sa rada vracala do Valaskej ale po tomto, čo vidí 

tu, ako sa medzi sebou vybavujú účty a deti sa berú ako rukojemníci  

- ako matka, keď išla so synom do učebne, stoličku mala na kolieskach pri dverách, 

behom pár minút bola pri okne 

- nerieši sa tu čo bolo potrebné to a to, nevedelo sa aká tu bude investícia 

- bol odhad, že sa budú robiť steny a podlahy 

- každý jeden to  dokáže pochybiť 

Pán Jenča – havarijný stav rovná sa verejné obstarávanie nemusí byť 

Poslanec Ing. Bánik – nehovorí sa o výberovom konaní, nesúvisí to 

- má zásadné výhrady voči starostovi obce, keď nakladá s finančnými prostriedkami 

rozpočtu obce 

Poslanec Poliak – chce, aby to bolo o deťoch 

- nerieši si osobný problém so starostom obce, rieši vzťah poslanca  

- robil za obec Deň detí a obec sa do toho nezapojila 

Riaditeľka ZUŠ Mgr. Škrváňová – váži si každý názor, ktorý bol prednesený 

- v budove bol havarijný stav, o ktorom všetci vedeli 

Poslankyňa Mgr. Pacerová – vyjadrila sa k fungovaniu ZUŠ, práci a firme realizujúcej 

rekonštrukciu 

- zlyhala komunikácia medzi poslancami a starostom 

- chce lepšiu spoluprácu medzi poslancami a starostom  plnením uznesení 

Poslankyňa Dobrotová – čo sa stane, ak sa v septembri škola neotvorí 

Poslanec PaedDr. Magera – rozpočtové opatrenie je o Základnej umeleckej škole 

- obec je povinná nájsť priestory 

Poslanec Ing. Dundovič – to, že sa vyčlenia prostriedky, nie je obhajoba starostu 

- to, že sa to dodatočne schváli, nemení nič na tom, že to bolo nezákonné 
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- za rok 2015, obec Valaská dala skoro 500 000,- Eur nad rámec toho, čo dáva štát pre 

deti v obci 

Poslanec Poliak – v minulosti sa takéto pochybenia riešili dodatočnými rozpočtovými 

opatreniami, všetko orgány činné v trestnom konaní zahladili, OcZ uhradilo celú čiastku 

Riaditeľka ZUŠ Mgr. Škrváňová – pýtala sa, ak by sa schválilo rozpočtové opatrenie, bol by 

porušený zákon 

Hlavný kontrolór – je dostatok finančných prostriedkov 

- zlý neštandardný postup 

- pochybenie bolo, prišlo k porušeniu finančnej disciplíny 

Poslanec Poliak – neboli od 30.6.2016 do dnešného dňa vyplatené žiadne práce v súvislosti 

s rekonštrukciou ZUŠ, v areáli  ZUŠ 

Pani Ing. Slivková – nie, neboli vyplatené faktúry v súvislosti s rekonštrukciou budovy 

- prerábala sa plynová prípojka a rekonštruovalo parkovisko, ktoré bolo financované 

z bežnej údržby ciest 

Starosta Ing. Uhrin – vybudovanie parkoviska bola bežná štandardná záležitosť, nepodlieha to 

ohlasovaniu ani konaniu 

 

Procedurálny návrh poslanca Ing. Dundoviča č. 1 k uzneseniu č. 340/2016 – neobmedzený 

čas rozpravy 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 11 

Za: 10 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa, 

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Hucík) 

 

Procedurálny návrh prijatý 

 

Uznesenie č. 340/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ upozorňuje 

že neboli dodržané tieto zákony: 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov § 7 ods. 1 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 19 ods. 5 

II/ žiada hlavného kontrolóra 

aby konal v súvislosti porušenia týchto zákonov 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, 

Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 341/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 6/2016 – Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov a to zvýšenie výdavkov o 41 100,- EUR 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 6 (Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pastírová, , Zelenčík) 

Proti: 4 (Bánik, Magera, Pacerová, Poliak) 

Zdržal sa: 1 (Štubňa) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

5. Rôzne 

Predkladá poslanec Ing. Dundovič. Ide o nepodpísané uznesenia. 

 

Uznesenie č. 342/2016 

V zmysle zákona č. 369/1990 ZB §13 ods. 12 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce, aby určil zodpovednú osobu a vyvodil dôsledky, keďže z titulu pochybenia 

obce a nedodržania podmienok poistnej zmluvy na poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu č. 6811810856, ktorú uzavrel starosta obce v roku 2012 bola obci spôsobená škoda vo 

výške 7626,69 Eur a písomne o tom informoval poslancov OcZ do 31.07.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Magera , Pacerová, Pastírová, Poliak , Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Dobiš, Hucík) 

Uznesenie prijaté. 

 

Uznesenie č. 343/2016 

V zmysle zákona č. 369/1990 ZB § 13 od. 8 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce o okamžité doriešenie nájomného vzťahu na budovu, ktorú má v prenájme 

Valbyt s.r.o. a doplatenie nájmu od platného uznesenia č. 155/2013 zo dňa 18.9.2013 a to 

v termíne do 30.6.2016. A zároveň o tom písomne informovať poslancov OcZ do 31.07.2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak , Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Dobiš, Hucík) 
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Uznesenie prijaté. 

 

Uznesenie č. 344/2016 

V zmysle zákona č. 369/1990 ZB par. 13 ods. 8 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce do 30.06.2016 uzavrieť zmluvný vzťah medzi obcou Valaská a firmou Vares tak, 

aby od 31.07.2016 bolo zabezpečené vysielanie prenosu aktuálnych zasadnutí obecného 

zastupiteľstva z archívu, bez úpravy a strihania, ktorý vždy robí firma zabezpečujúca priame 

vysielanie a ktorý je zároveň zverejňovaný aj na webovom sídle obce a informovať o tom 

písomne poslancov do 31.07.2016 

Periodicita vysielania bude 2x týždenne - sobota a streda, opakovane celých 24 hodín a to 

vždy po skončení aktuálneho zastupiteľstva až do konania najbližšieho zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 10 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa, 

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Poslanec PaedDr. Magera nehlasoval. 

 

Uznesenie prijaté  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva  č. 280/2016 o prijatí rozhodnutia vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov  

 

Uznesenie č. 345/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

v konaní o ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov proti starostovi obce Ing. 

Jurajovi Uhrinovi vo veci porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 2 ústavného 

zákona č. 357/2004 Z.z. po vykonanom dokazovaní. 

a) Schvaľuje rozhodnutie, že : 

Starosta obce Ing. Juraj Uhrín porušil čl. 7 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

b) Ukladá 

Starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi pokutu vo výške 69,27 EUR, ktorú je povinný uhradiť 

do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet obce Valaská. 

c) Rozhodnutie odôvodňuje tým, že: 

1. Konanie sa začalo na návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností zo dňa 18.11.2015 

2. Komisia dňa 18.11.2015 otvorila obálku bez názvu zo dňa 13.01.2015 pod číslom 34/2015 

zaevidovanú v doručenej pošte na obecnom úrade. V uvedenej obálke sa nachádzalo: 

oznámenie o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch podľa čl.7 
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ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., ktorý obsahoval 4 listy, resp. 8 strán podpísaných 

starostom obce Ing. J. Uhrinom. 

Jednotlivé strany boli vyplnené nasledovne: 

o prvá strana bola vyplnená, 

o druhá, tretia, štvrtá a siedma strana nebola vyplnená, 

o piata strana bola vyplnená v časti majetkové pomery starostu obce, 

o šiesta strana bola vyplnená v časti majetkové pomery manželky, 

o ôsma strana bola podpísaná starostom obce s dátumom 13. 3. 2014. 

 

Na základe uvedených skutočnosti OcZ na návrh komisie prijalo tieto uznesenia dňa 

24.02.2016: 

Uznesenie č. 266/2016 hlasovanie v zmysle zákona č.369/1990 Zb. paragraf 13 odsek 8 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej začína konanie voči starostovi Obce Valaská vo veci 

ochrany verejného záujmu v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

Uznesenie č. 267/2016 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej umožňuje starostovi Obce Valaská 

v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., aby sa v lehote do 10 dní odo dňa 

prijatia tohto uznesenia písomne vyjadril k podnetu na porušenie ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. cestou Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a prešetrovanie sťažností . 

Dňa 11.03.2016 poslal starosta všetkým poslancom písomné vyjadrenie že takéto potvrdenie o 

podaní daňového priznania nepodal. 

Dňa 21.03.2016 komisia na svojom zasadnutí odporúča: 

Na základe vyjadrení zainteresovaných osôb komisia odporúča poslancom OcZ schváliť 

uznesenie v ktorom starostovi obce Valaská Ing. Jurajovi Uhrinovi ukladá podľa čl. 9 ods. 10 

písmeno a pokutu vo výške zodpovedajúcej mesačnému platu starostu obce Valaská. 

Priložené zápisnice zo stretnutí komisie zo dňa 18.11.2015 a dňa 21.03.2016 a vyjadrenie 

starostu obce zo dňa 11.03.2016 sú ako súčasť prílohy tohto písomného návrh uznesenia 

predloženého zapisovateľovi OcZ a prednostovi obecného úradu, starostovi obce, hlavnému 

kontrolórovi a všetkým poslanom prítomným na OcZ konaného dňa 31.05.2016. 

3. Na základe vykonaného dokazovania sa jednoznačne preukázalo, že dotknutý verejný 

funkcionár porušil povinnosť ustanovenú v príslušnom ustanovení ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z. 

4. Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z .bolo vydané toto rozhodnutie na základe čl. 9 

ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 písmeno a) uvedeného ústavného zákona 

d) Oznamuje, že 

proti tomuto uzneseniu, ktorým bola starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi, uložená pokuta za 

porušenie čl. 7. Ods.2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., možno podľa čl. 10 ods. 3 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu 

Slovenskej republiky v lehote do 15 dní od doručenia uznesenia. 

e) odporúča  

obecnému úradu doručiť právoplatné uznesenie starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrinovi. 
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Hlasovanie: 

Prítomní:11 

Za: 9 (Bánik, Dobiš, Dundovič, Magera,  Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Dobrotová, Hucík) 

 

18:30 Poslanec Marek Poliak sa vzdáva mandátu na poslanca obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej a vzdáva sa všetkých funkcií v komisiách obecného zastupiteľstva 

Starosta mu poďakoval za spoluprácu 

Poslanec PeadDr. Magera – funkčné obdobie trvá rok a pol a už 4 poslanci vzdali mandát 

Poslanec Ing. Dundovič – nie za všetko môžu poslanci 

 

18:37 Poslanec Ľubomír Štubňa sa vzdáva poslaneckého mandátu 

 

8. Interpelácie 

Poslankyňa Pastírová – starosta Ing. Uhrin 

Keby bude funkčný referát stavebného úradu? 

 – pracovníčka bude nahradená nejakou dočasnou silou a bude ju zastupovať pokiaľ nepríde z 

PN 

Kedy budú zabudované spomaľovače na Októbrovej ulici, ktoré boli nakúpené a sú na 

prevádzkarňach  

– firmou bola vypracovaná  ponuka, na 1 m chceli 40,- EUR, urobíme to svojpomocne ešte 

teraz 

Prečo stále nie sú opravené stĺpy verejného osvetlenia na hlavnej ceste 

 – dala sa vypracovať cenová ponuka, vymenia sa všetky štyri, ale do dnešného dňa nie sú 

informácie, koľko to bude stáť a ako dlho by to trvalo. Budeme si to musieť spraviť sami 

a potom peniaze vymáhať od vinníka 

Pomedzi štrk pred poštou ide do kotolne voda  

– urobí sa tam rigol, prereže sa cesta  

 

Poslankyňa Dobrotová – starosta Ing. Uhrin 

Či boli natreté altánky Na lipovej  

– neboli 

Chodník v cintoríne od kostola hore popri hroboch, nedá sa pridržať chýba zábradlie, 

občanom sa šmýka  

–  počul to prvý raz, bude sa tomu venovať  

Na Švermovej ulici majú tmu pred domom, svieti lampa len na kraji –  

 

Poslanec Hucík – starosta Ing. Uhrin 

Kedy bude chodník na Piesku, treba to urýchlene robiť a riešiť  

– prebehlo výberové konanie na dodávateľa  

Dopravné značenie vo Valaskej a hlavne Piesku, horná križovatka na Piesku je proti zákonná 

značka STOP  

– neurčí či je protizákonná, nariadil to dopravný inšpektorát, dala sa vypracovať nová 
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dokumentácia 

V Nemecku slušná multikára okolo 10 000 – 20 000,- Eur 

Či by sa nedal dať na Piesok ešte druhý pin-pongový stôl a nejaké lavičky 

 – môžeme tam dať lavičky 

 

Poslanec PeadDr. Magera – starosta Ing. Uhrin 

ZUŠ - váži si ich prácu, verí, že jeho pohnútky budú chápať 

Pri pošte sa robila prestavba, ako sa to bude riešiť, keď nastane zimné obdobie  

– áno, zabezpečí sa odpratávanie snehu tak, aby  sneh bol odprataný, aby nezavadzal 

Bolo by dobré a vhodné, aby sa schody oproti pošte ku garážam opravili. Nie je tam zábradlie, 

plánuje sa s tým niečo spraviť? 

 – starosta si to poznačil 

Na Javorovej ulici je dlhodobo prepadnutá cesta a výjazd z ulice  

– vie o tom 

Pinpongový stôl pri multifunkčnom ihrisku , šmýka sa tam  

-  bola tam vysadená tráva 

Detské ihrisko, výmena piesku na pieskovisku, pochválil nového správcu detského ihriska 

za údržbu ihriska   

- piesok sa vymieňa pravidelne, pieskovisko sa nezakrýva 

 Na sídlisku vo Valaskej treba opraviť lavičku napravo, nedá sa tam sedieť  

– pozrie to 

 

Poslanec Zelenčík – starosta Ing. Uhrin 

Lampa na Javorovej  

– pošle zajtra 

Značky zákaz sypať smeti a zákaz sypať trávu do potoka  

– zabudol na to 

Križovatka, cesta do ZUŠ-ky, prepadáva sa cesta alebo sa odvaľuje do garáda  

– regionálna správa ciest prisľúbila, že to opravia 

Múr na ceste Pod hrbom 

Multikára  

– musí sa kúpiť nová od riadneho dodávateľa 

 

Poslankyňa Pacerová – starosta Ing. Uhrin 

Vo Valaskej sú invázne rastliny, v miestach obidvoch mostov a na Chvatimechu, bolo by 

dobré, aby to zamestnanci obecného úradu pokosili 

Informovala o tom, že v mieste altánkov je stále neporiadok a v Malých Potôčkoch je čierna 

skládka, kreslá, igelitové vrecia, pred malou hrádzou 

Príspevková organizácia v akom je štádiu  

– rieši sa to s právnikom, pripraví materiály 

 

Poslanec Ing. Dundovič – starosta Ing. Uhrin 

Faktúra za koberec – prečo sa nedostalo do výberového konania  

– nedostala sa k nemu 
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Chodník na Piesku – vysporiadanie pozemku ktorý nie je náš  

– pán Skaloš nemá problém, nie sú ešte podklady 

Vyvalený stĺp pri železničnej trati 

 – jeden krížom cez záhradu, dva sú naklonené – podchod ku jazierku, pod Blahútom, pod 

posledným bytovým domom 

Stromy v parku – padla druhá breza  

– boli zle ošetrené keď boli menšie, treba to ísť pozrieť s odborníkom a spíliť 

Cesta ku koľajniciam – pod kostolom – treba obháňať cestárov  

– pán Korytar sľúbil, že keď dokončia cestu na Strelníkoch, prídu to opraviť 

 

Diskusia 

Poslankyňa Pacerová – v poslednom Valaštianskom hlásniku boli  dotazníky na vyplnenie 

- vyplniť a poslať na redakciu Valaštianského hlásniku 

Poslanec Ing. Dundovič – základné veci by mali v obci fungovať 

-  chýba tu progres 

-  obecný úrad má riešiť veci dopredu, nie na poslednú chvíľu 

- zlé cestné komunikácie 

Poslankyňa Pastírová – Hronská 429/22 – bolo poškodené hlavné vedenie pitnej vody, je 

podané trestné oznámenie na páchateľa, ktorý to urobil 

- nebude voda pokým nájomníci nezaplatia po 10,- EUR  

- majú tam veľa odpadu, sú tam potkany a myši  

- riaditeľka MŠ prosí, aby cudzie osoby nevstupovali do areálu škôlky 

- nedoriešené vlastníctvo bytov,  pracovníčka Valbytu nemôže narábať s majetkom obce 

Hlavný kontrolór Ing. Havaš– stavebný referát – hanba pre obec, keď sa dva mesiace 

nepripraví zmluva 

- personálne zmeny na takých funkciách, ktoré si neplnia pracovné povinnosti 

- stále sa chválime školou, nie je tu multifunkčný športový areál 

Poslanec PaedDr. Magera – multifunkčný športový areál treba riešiť čím skôr 

Poslanec Ing. Dundovič – rok a pol to viazlo na stavebnom referáte 

- treba to spraviť čím skôr, aby sa riešila aj dopravná situácia 

- míňajú sa peniaze na pieskovisko a deti nemajú doskočisko 

- umiestnenie kontajnerov mimo ZUŠ 

Poslanec Hucík – kontajnery na odpad sú na mieste autobusovej zástavky, treba ich dať trochu 

ďalej, aby autobusy mohli lepšie stáť 

Poslankyňa Dobrotová – premnožené potkany 

Poslanec Ing. Dundovič – komunikácia na Hronskej ulici v katastrofálnom stave, 

rekonštrukcia cesty 

Starosta - VEOLIA chce opraviť kanalizáciu 

– stačí vytrhať starý asfalt, cenová kalkulácia aj s parkovacími miestami je nad 200 000,- 

EUR 

Poslankyňa Pastírová – kontajnery na separ  ku rómskemu internátu 

Poslanec Ing. Dundovič – zvolať všetkých poslancov,  aby sa vedeli dohodnúť, kto bude 

pracovať v ktorej komisii obecného zastupiteľstva 

Starosta Ing. Uhrin – najprv sa náhradníci oslovia a potom sa zvolá pracovné zastupiteľstvo 
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Poslanec Ing. Dundovič – inštruovať zamestnancov obecného úradu, za čo sú poslanci 

zodpovední 

Hlavný kontrolór Ing. Havaš-  ako to vyzerá s váhou 

Starosta Ing. Uhrin – informoval o tom, že firma Rolta chce vybudovať spoločný zberný dvor 

- cenové ponuky na váhy sú ale chce počkať ako dopadne spoločný zberný dvor  

 

 

 

 

 

19:45 - Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Valaská, 23. 08. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Minárik                                                       Ing. Juraj Uhrin 

  prednosta OcÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

       Marián Dobiš                                                      Miroslav Zelenčík 

    overovateľ zápisnice                                            overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


