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Zápisnica 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 21. 09.  2016 v zasadačke 

Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Začiatok zasadnutia : 16:00 

Koniec: 19:33 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Peter Bánik, Milena Dobrotová, Ing. Ján Dundovič, Jozef Hucík, PaedDr. Matúš Magera, Blažena 

Pastírová, Miroslav Zelenčík 

 

Neprítomní poslanci: 

Mgr. Mária Pacerová, Marián Dobiš 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov vo volebnom obvode č. 2 

5. Odvolanie a vymenovanie predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

6. Odvolanie a vymenovanie predsedu komisie pre kultúru a šport 

7. Odvolanie a vymenovanie členov  komisie  pre financovanie správu majetku 

8. Vymenovanie člena  komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

9. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom 

9.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

10.  VZN  č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ 

Valaská 

11. Financovanie a správa majetku obce 

11.1. Rozbor hospodárenia  obce Valaská I-VI.2016 

11.2.  Zmena rozpočtu obce  rozpočtovým opatrením č. 8/2016 

12. Majetkové záležitosti obce 

12.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

12.2. Odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň 

12.3. Zámena pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav 

12.4. Odpredaj časti obecného pozemku – Adam Vichr 

13. Rôzne 

13.1. Publikácia – Valaská a Valašťania slovom a obrazom 

13.2. Príspevková organizácia obce 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. Záver 
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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: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 346/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov vo volebnom obvode č.2 

5. Odvolanie a vymenovanie predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

6. Odvolanie a vymenovanie predsedu komisie pre kultúru a šport 

7. Odvolanie a vymenovanie členov  komisie  pre financovanie správu majetku 

8. Vymenovanie člena  komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

9. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom 

9.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

10.  VZN  č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ 

Valaská 

11. Financovanie a správa majetku obce 

11.1. Rozbor hospodárenia  obce Valaská I-VI.2016 

11.2.  Zmena rozpočtu obce  rozpočtovým opatrením č. 8/2016 

12. Majetkové záležitosti obce 

12.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

12.2. Odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň 

12.3. Zámena pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav 

12.4. Odpredaj časti obecného pozemku – Adam Vichr 

13. Rôzne 

13.1. Publikácia – Valaská a Valašťania slovom a obrazom 

13.2. Príspevková organizácia obce 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. Záver 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Magera, 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. Roman Hadžega  

za overovateľov zápisnice : Milena Dobrotová, Ing. Ján Dundovič 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 347/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Peter Bánik 

b) členovia: Blažena Pastírová, PaedDr. Matúš Magera 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Magera, Pastírová,  Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

4. Zloženie sľubu náhradníka za poslancov vo volebnom obvode č. 2  

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 348/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/berie na vedomie  
a) informáciu starostu obce o zániku mandátu poslancov Ľubomíra Štubňu a Mareka Poliaka vo 

volebnom obvode č. 2, dňom 17. augusta  2016,  z dôvodu vzdania sa mandátu na zasadnutí OcZ dňa 

17. 08. 2016 

b) informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Petra Minárika o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014, v ktorých kandidáti na poslancov Dušan Blahut, 

bytom Valaská, Hronská 416/45 a PhDr. Zuzana Kúdelková bytom Valaská,  Partizánska cesta 527/18 

získali najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č.2, v ktorom sa uvoľnil mandát, ale neboli zvolení 

za poslancov. 

 

II/vyhlasuje  
v zmysle § 192 Zákona NR SR č. 180/2014 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom 

znení pre volebné obdobie 2014-2018 nastúpenie náhradníkov Dušana Blahuta, narodeného           , 

trvale bytom Valaská, Hronská 416/45  a PhDr. Zuzany Kúdelkovej, narodenej       ,trvale bytom 
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Valaská Partizánska cesta 527/18,  za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej vo volebnom 

obvode č. 2 

 

III/konštatuje, že  
náhradníci vo volebnom obvode č.2 Dušan Blahut, trvale bytom Valaská, Hronská 416/45  a   PhDr. 

Zuzana Kúdelková, trvale bytom Valaská  Partizánska cesta 527/18, zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a prevzali z rúk starostu obce Valaská osvedčenie obecného 

zastupiteľstva o tom, že sa stali dňa  21. septembra  2016 poslancami Obecného zastupiteľstvo vo 

Valaskej vo volebnom období 2014-2018.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová,  Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

5. Odvolanie a vymenovanie predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – pozmeňujúci návrh – za predsedu komisie volí Ing. Jána Dundoviča a za členku 

PhDr. Zuzanu Kúdelkovú 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 1 k uzneseniu č. 349/2016  

volí za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a prešetrovanie sťažností Ing. Jána Dundoviča a za člena komisie PhDr. Zuzanu Kúdelkovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 4 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Hucík) 

Proti: 2 (Dundovič, Kúdelková) 

Zdržal sa: 2 (Pastírová, Zelenčík) 

Poslanec PaedDr. Magera nehlasoval. 

 

Pozmeňujúci návrh neprijatý, nebola dosiahnutá nadpolovičná väčšina. 

 

Uznesenie č. 349/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva predsedu  

komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností Ľubomíra Štubňu (SMER-SD) z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu 

II/ odvoláva člena  

komisie pre  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností Mareka Poliaka (SaS) z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu 

III/ volí za predsedu 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností PhDr. Zuzanu Kúdelkovú (KSS) 

 



5 
 

IV/ volí za člena 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie 

sťažností Ing. Jána Dundoviča (SMER-SD) 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 7 (Blahut, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 2 (Bánik, Dobrotová) 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté. 

 

6. Odvolanie a vymenovanie predsedu komisie pre kultúru a šport 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Starosta – pozmeňujúci návrh – doplniť členov komisie pre kultúru a šport : Monika Flochová, Tibor 

Benedik, Vendelín Štrba a zmeniť člena komisie Alenu Kurekovú, nie je člen komisie, len referentka 

obecného úradu 

Poslanec Ing. Bánik – procedurálny návrh – obecné zastupiteľstvo nemusí hlasovať o referentke úradu. 

Sekretárku - tajomníka komisie menuje starosta obce. 

 

Procedurálny návrh poslanca Ing. Bánika č. 1 k uzneseniu č. 350/2016  

za člena komisie ako referenta obecného úradu nemusí hlasovať obecné zastupiteľstvo, určuje ho 

starosta obce 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 5 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 2 (Dundovič, Kúdelková) 

Zdržal sa: 2 (Hucík, Magera)  

 

Procedurálny návrh prijatý. 

 

Uznesenie č. 350/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva predsedu  
komisie pre kultúru a šport Mareka Poliaka z dôvodu vzdania sa členstva v komisii 

II/ volí predsedu komisie pre kultúru a šport Dušana Blahuta 

III/ menuje za člena komisie pre kultúru a šport Tibora Benedika, Moniku Flochovú a Vendelína 

Štrbu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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7. Odvolanie a vymenovanie členov  komisie  pre financovanie s právu majetku 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – dvaja sa vzdali, navrhuje sa len jeden, doplniť  ďalšieho člena komisie 

z radov občanov pána Jána Kaderiaka 

Poslanec Ing. Bánik – doporučuje, aby Mgr. Roman Hadžega nebol menovaný zastupiteľstvom, ale 

starostom obce 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Dundoviča č. 1 k uzneseniu č. 351/2016  

volí za člena komisie pre financovanie a správu majetku Jána Kaderiaka. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 8 (Bánik, Blahut, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dobrotová) 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý. 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 2  k uzneseniu č. 351/2016 

aby nebol Mgr. Roman Hadžega menovaný zastupiteľstvom, ale starostom obce 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 5 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Hucík, Pastírová) 

Proti: 2 (Dundovič, Kúdelková) 

Zdržal sa: 2 (Magera, Zelenčík) 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý. 

 

Uznesenie č. 351/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva členov  

komisie pre financovanie a správu majetku Mareka Poliaka, Ľubomíra Štubňu z dôvodu vzdania sa 

členstva v komisii 

II/ volí člena komisie pre financovanie a správu majetku PhDr. Zuzanu Kúdelkovú a Jána Kaderiaka 

III/ odvoláva člena  komisie pre financovanie a správu majetku Ing. Petra Minárika  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 8 (Bánik, Blahut, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dobrotová) 

 

Uznesenie prijaté. 
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8. Vymenovanie člena  komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – procedurálny návrh – stiahnuť tento bod 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bánika č. 1, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania obecného 

zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

9. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom 

9.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Predkladá hlavný kontrolór Ing. Martin Havaš. Správa je prílohou zápisnice OcZ. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – 8 strán nesplnených uznesení 

- 5 poslancov sa vzdalo, lebo sa s obecným úradom nedalo spolupracovať 

Poslankyňa Pastírová – treba plniť uznesenia 

Občan Holko – poprosil pána hlavného kontrolóra, aby načrtol východisko z nesplnených uznesení 

Hlavný kontrolór - multikára – podpis zmluvy z roku 2015, nedostatky budú v správe 

- ešte stále prebieha vyšetrovanie 

 

Uznesenie č. 352/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 

Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 8 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Magera) 

 

Uznesenie prijaté. 
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10. VZN  č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium 

v ZUŠ Valaská 

Predkladá prednosta Mgr. Roman Hadžega 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – nejde o nič nové, tie poplatky sa vyberali aj v minulom období 

 

Uznesenie č. 353/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN  č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ 

Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

11. Financovanie a správa majetku obce 

11.1. Rozbor hospodárenia  obce Valaská I-VI.2016 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – ako predseda finančnej komisie nemá pripomienky, všetko bolo prejednané 

 

Uznesenie č.  354/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia Obce Valaská za obdobie I.-VI. 2016 v predloženom rozsahu 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

11.2.  Zmena rozpočtu obce  rozpočtovým opatrením č. 8/2016 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. 

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič – podrobnejšie vysvetlil rozpočtové opatrenie 

Prednosta -  informoval o ponukách na vianočné osvetlenie 

Poslanec Ing. Bánik – kde sú zahrnuté finančné prostriedky  5000,- Eur 
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- navrhuje zmenené uznesenie v znení, že Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu rozpočtu obce na 

rok 2016 popísanú v rozpočtovom opatrení č. 8/2016 

Prednosta – vianočné osvetlenie (5000,- EUR) je zahrnuté do položky všeobecný materiál 

 

Pozmeňujúci návrh č. 1 poslanca Ing. Dundoviča  k uzneseniu č. 355/2016  

navrhuje zvýšiť položku 06.4.0 Verejné osvetlenie 633 Materiál – vianočná výzdoba zmeniť z 2 500,- 

EUR na 5 000,- EUR 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

Pozmeňujúci návrh č. 2 poslanca Ing. Bánika k uzneseniu č. 355/2016  

na zmenu znenia uznesenia a to „Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 

popísanú v rozpočtovom opatrení č. 8/2016“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

Poslanec Ing. Bánik – prečo zmena nebola zakomponovaná v materiáli, ktorý dostali dnes 

Poslanec Ing. Dundovič – na pracovnom stretnutí  sa dohodli, že konečnú cenu dohodnú na dnešnom 

zasadnutí 

 

Uznesenie č. 355/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu obce na rok 2016 popísanú v rozpočtovom opatrení č. 8/2016 so zmenou položky 

06.40 Verejné osvetlenie, ekonomická klasifikácia 633 Materiál – vianočná výzdoba, bude sa meniť 

2500, - EUR na 5000,- EUR. To znamená, že sa jedná o zvýšenie príjmov v celkovej hodnote 6 000,- 

EUR a zvýšenie výdavkov v celkovej sume 35 230,- EUR  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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12. Majetkové záležitosti obce 

12.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. Budú schvaľované anblok 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – spýtal sa, či boli odpredaje pozemkov zverejnené 

Starosta – podľa §9 a ods. 8 písmeno b, nemusia byť zverejnené na internetovej stránke 

Hlavný kontrolór – v minulosti sa garáže predávali s osobitným zreteľom 

 

Uznesenie č. 356/2016 
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 1948 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Ing. Gröne Jozef,                 trvale bytom Štiavnička 209/44, 976 81  Podbrezová  

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

 

Uznesenie č. 357/2016 
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 1943 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Alexander Švantner,                      a manželka Marta Švantnerová,                  obaja 

bytom TDH 455/36, 976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 358/2016 
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 1938 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Cyril Eremiáš,                      a manželka Blažena Eremiášová,              obaja bytom 

Švermova 451/5, 976 46  Valaská 

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
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Uznesenie č. 359/2016 
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 1950 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Erika Eremiášová,                        bytom TDH 463/10, 976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 360/2016 
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 1939 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Jozef Ďuriak,               manželka Mária Ďuriaková,             bytom Októbrová 469/1, 

976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 361/2016 
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 1495 o výmere 23 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Ing. Zuzana Slivková,              a manžel Svetozár Slivka,               obaja bytom 

Námestie 1. mája 461/10, 976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 362/2016 
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 1705 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 MUDr. Marián Žabka,                a manželka  Mgr. Marie Žabková,                 obaja 

bytom TDH 454/47, 976 46  Valaská 

II/ u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
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Uznesenie č. 363/2016 
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 1942 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Eva Haľková,                 bytom Štúrova 480/6, 976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 364/2016 
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 1956 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Emil Šťavina,                            bytom TDH 454/49, 976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 365/2016 
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 1954 o výmere 18 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 Ing. Ján Styk,         a  manželka Ing. Anna Styková,                          obaja bytom 

TDH 454/49, 976 46  Valaská 

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

 

Uznesenie č. 366/2016 
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 1731 o výmere 26 

m
2
 v cene 7 €/m

2
 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 MUDr. Jozef Ďuriš,                      a manželka MUDr. Ružena Ďurišová,                       

obaja bytom Školská 446/1, 976 46  Valaská 

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

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

12.2. Odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň 

Predkladá prednosta Mgr. Roman Hadžega. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – bod bol prejednaný na komisii rozvoja a stavebného poriadku 

 

Uznesenie č. 367/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ s c h v a ľ u j e  
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 871/3  – ostatná plocha  o výmere 72  m
2
 v cene ........., podľa 

geometrického plánu č. 48205389-226/15 zo dňa 08. 12. 2015, vypracovaný firmou GeoPLUS Brezno, 

s. r. o. Brezenská 3, 97701  Brezno,  zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve obce v katastrálnom území 

Valaská pre žiadateľa  Mareka Šuchaňa,                        Cesta Osloboditeľov 98/38,  976 46 Valaská 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok dlhodobo užíva žiadateľ, ide o malú 

výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa. 

Zámer na odpredaj nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa 

06. 09. 2016 

 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

12.3. Zámena pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav 

Predkladá prednosta Mgr. Roman Hadžega. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – stavebná komisia doporučuje zastupiteľstvu prijať uznesenie v danom znení 

 

Uznesenie č. 368/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ s c h v a ľ u j e  
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zámenu  časti pozemkov  parc.  č. KN-C č. 1442 – záhrada   o výmere 42 m
2 

 diel 2 ,   KN-C 1442 – 

záhrada o výmere 76 m
2 

 diel 5, KN- C 1443 – záhrada o výmere 279 m
2 

 diel 6,   KN- C 1444/7 – 

ostatná plocha o výmere 190 m
2
  diel 8,  zapísané na LV 980 vo vlastníctve obce Valaská   a pozemky 

parcelné číslo KN-C 1442 – záhrada o výmere 258 m
2 

diel 3, KN-C 1443 – záhrada o výmere 308 m
2 
 

diel 4 zapísaný na LV 24758 vo vlastníctve Krbyľa Jozef,             a Krbila Radoslav,                     obaja 

bytom  Partizánska cesta 529/ 14, 976 46 Valaská na základe vypracovaného geometrického plánu           

č. 36639729-44/2016 zo dňa 18.02. 2016 vypracovaný  firmou   SaJ, Židlovo 3, 97701  Brezno 

s podmienkou, že obec nebude financovať rozdiel vo výmere medzi pozemkami, ktoré sú predmetom 

zámeny. Zámer na zámenu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke 

obce dňa 06. 09. 2016 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik,  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

12.4. Odpredaj časti obecného pozemku – Adam Vichr 

Predkladá prednosta Mgr. Roman Hadžega. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – stavebná komisia doporučuje zastupiteľstvu prijať uznesenie v danom znení, 

doplniť cenu, ak ju neobsahuje geometrický plán 

Hlavný kontrolór -  cena je znalecký posudok + 5% z nej 

Poslankyňa Pastírová – pozemok Šuchaňa je kvalitnejší ako pozemok Vichra 

Občan Krupa – bola stanovená základná cena 

Poslanec Ing. Dundovič – treba pozrieť po koľko sú záhrady 

Poslanec Zelenčík – pozemok pre Šuchaňa – stavebná uzávera, nezmysel pýtať také peniaze, ako pod 

garážami 

 

17:46 – 10 minútová prestávka 

17:58- koniec prestávky 

 

Starosta -  podľa znaleckého posudku pána Šuchaňa je cena 5,38/m
2
, keď sa k tomu priráta  5% tak je 

to 5,65/m
2
. 

 

 

Uznesenie č. 369/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ s c h v a ľ u j e  
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

časti pozemku parcela č. KN – C  1150/19  – trvalý trávnatý porast   o výmere 3 m
2
 v cene 5,65 €/m

2
, 

podľa geometrického plánu č. 48205389-226/2016 zo dňa 10.03.2016, vypracovaný firmou GeoPLUS 

Brezno, s. r. o. Brezenská 3, 97701  Brezno,  zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve obce  v 

katastrálnom území Valaská pre žiadateľa Adam Vichr,            bytom  Javorová 277/2,   976 46 

Valaská ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb.  o 

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok dlhodobo užíva žiadateľ, ide 
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o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv 

žiadateľa. 

Zámer na odpredaj nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa 

06. 09. 2016 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik.  Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Poslanec Ing. Bánik navrhuje preschváliť pôvodné uznesenie, ktoré bolo prijaté pre žiadateľa Mareka 

Šuchaňa a určiť v ňom cenu 

 

Uznesenie č. 367/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ p r e s c h v a ľ u j e  
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 871/3  – ostatná plocha  o výmere 72  m
2
 v cene 5,65€/m

2
, podľa 

geometrického plánu č. 48205389-226/15 zo dňa 08. 12. 2015, vypracovaný firmou GeoPLUS Brezno, 

s. r. o. Brezenská 3, 97701  Brezno,  zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve obce v katastrálnom území 

Valaská pre žiadateľa  Mareka Šuchaňa,                      bytom Cesta Osloboditeľov 98/38,  976 46 

Valaská ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok dlhodobo užíva žiadateľ, ide 

o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívateľských práv 

žiadateľa. Zámer na odpredaj nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej 

stránke obce dňa 06. 09. 2016 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie preschválené jednohlasne. 

 

 

13. Rôzne 

13.1. Publikácia – Valaská a Valašťania slovom a obrazom 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – doporučuje zmeniť návrh na uznesenie , I/ berie na vedomie cenové ponuky a II/ 

súhlasí s najnižšou cenovou ponukou 



16 
 

Poslanec Ing. Dundovič – na pracovnom stretnutí zaznela informácia, že sa to bude platiť v troch 

splátkach 

Starosta – toto je len o vydaní publikácie 

Občan Holko – ako sa bude publikácia distribuovať, komu bude určená, je to množstvo dostatočné 

Starosta – ešte nie je vydaná, zastupiteľstvo môže rozhodnúť, ako ju bude distribuovať alebo predávať, 

musí sa predávať za rovnakú cenu ako stál jej náklad, 2000 kusov je dostatočných, vo Valaskej je cca 

1200 domácností 

Hlavný kontrolór – pol roka, je to len prvá splátka na začatie 

Poslankyňa Dobrotová – v záujme vydavateľstva je, aby to bolo čo najskôr 

 

Procedurálny návrh č.1 poslanca Ing. Bánika k uzneseniu č. 370/2016 

aby bolo doplnené, že súhlasí s najnižšou cenovou ponukou od firmy HLP Grafik v celkovej sume 

10 401,60 EUR v náklade 2000 ks. 

 

Prítomní: 9 

Za: 7 (Bánik, Blahut, Dundovič, Hucík, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 1 (Dobrotová) 

Zdržal sa: 1(Kúdelková) 

 

Procedurálny návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 370/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/berie na vedomie 

predložené cenové ponuky na Publikáciu – Valaská a Valašťania v obrazoch 

II/ súhlasí s vydaním publikácie 

za najnižšiu cenu 10 401,60 EUR firmou HLP Grafik v náklade 2000 ks. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

  

13.2. Príspevková organizácia obce 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – zase pochybila obec, prečítal uznesenie č. 293/2016, ktoré nebolo splnené 

Poslanec Ing. Bánik – nepatrí do kompetencie obecného zastupiteľstva 

- nevidí dôvod na prijatie tohto uznesenia, keďže  už prijali uznesenie č. 293/2016 

- toto uznesenie je protizákonné a hlavný kontrolór ním stráca mandát 

Prednosta – všetky problémy, ktoré boli na obci sa často spájali s firmou Valbyt, s.r.o. 

- toto uznesenie pripravil obecný právnik 

- príspevková organizácia by mohla vyriešiť veľké množstvo problémov 

Poslankyňa Pastírová – hlavný kontrolór musí skončiť pomer a až potom môže byť niečím poverený 
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18:24 – príchod poslankyne Mgr. Pacerovej 

 

Hlavný kontrolór – zákon presne menuje, ako zaniká mandát hlavného kontrolóra 

- podpisom zmluvy zaniká funkcia hlavného kontrolóra 

Poslanec Ing. Bánik – už je prijaté uznesenie, na základe ktorého už môže konať, preto nie je potrebné 

prijímať nové uznesenie 

Poslanec Ing. Dundovič – nemôžu súhlasiť, pretože do personálnych otázok poslanci nemôžu hovoriť 

- obecné zastupiteľstvo bude schvaľovať konateľa 

Občan Holko – mal pripomienky ku kompetentným 

Poslanec Ing. Bánik – procedurálny návrh – stiahnuť tento bod z programu rokovania OcZ 

 

Procedurálny návrh č. 1 poslanca Ing. Bánika k uzneseniu č. 371/2016- stiahnuť z programu rokovania 

OcZ 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 1 (Bánik) 

Proti: 8 (Blahut, Dundovič, Dobrotová, Hucík, Kúdelková, Magera, Pastírová, Zelenčík) 

Zdržal sa: 1 (Pacerová) 

 

Procedurálny návrh neprijatý. 

 

Ing. Dundovič – keď bude príspevková organizácia, obecné zastupiteľstvo má na to veľkú právomoc 

- treba to s pánom Havašom skúsiť 

Ing. Bánik – obecné zastupiteľstvo nemôže poveriť fyzickú osobu 

 

Procedurálny návrh č. 2 starostu Ing. Uhrina k uzneseniu č. 371/2016, zmeniť znenie uznesenia na  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej I/ odporúča starostovi obce, aby poveril Ing. Martina Havaša 

prípravou dokumentov súvisiacich so vznikom príspevkovej organizácie –  zakladateľská listina, 

štatút, analýza činnosti a rozpočet s výškou príspevku obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

Za: 9 (Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 1 (Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý. 

 

Uznesenie č. 371/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odporúča 

starostovi obce, aby poveril Ing. Martina Havaša prípravou dokumentov súvisiacich so vznikom 

príspevkovej organizácie – zakladateľská listina, štatút, analýza činnosti a rozpočet s výškou príspevku 

obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pacerová, Pastírová, 

Zelenčík) 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Navrhnuté uznesenia poslankyne Pastírovej 

 

Uznesenie č. 372/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

doporučuje 

starostovi obce vypísať výberové konanie na hlavného kontrolóra obce po zániku mandátu do 

15.10.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

Za: 9 (Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa:1 (Bánik) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

 

Poslanec Blahut - celková suma na výmenu pokládky bola 2700,- EUR 

Čo to bola za firma, keď mala ponuku nižšiu o 1600,- EUR, niekto by to spravil za 900,- EUR 

Poslanec Ing. Dundovič – chyba je, že sa tá ponuka nedostala do výberu 

Poslankyňa Dobrotová – firma musí mať doklad, že tú ponuku dala 

Poslanec Blahut – osobne vždy keď dal ponuku, jednu orazili a druhú si zobral  

Pani Briedová - nemyslí si, že jej ponuka bola zlá, komunikovala s pánom Turňom, vyhotovila cenovú 

ponuku za 1070,- EUR. Bola ochota ešte medzi sviatkami vymeniť koberce 

Starosta – nebolo v  záujme ju neosloviť 

Poslankyňa Dobrotová – predkladateľke ponuky musí záležať na tom, aby mala doklad 

Pani Briedová -  9.12.2015 odišla na úsek Rozvoj obce cenová ponuka 

Poslanec Ing. Dundovič – nemusí to byť v obálke 

 

Uznesenie č. 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: 10 (Bánik, Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pacerová, Pastírová, 

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Poslankyňa Pastírová otvorila diskusiu o majetku obce v urbárskom spoločenstve 

 

Starosta – s urbárom sa obec súdila niekoľkokrát 

- návrhy uznesení je potrebné prejednať na pracovnom zastupiteľstve 

Poslankyňa Pastírová -  jedná sa o majetok obce 

- dividendy a peniaze, ktoré by sa dostali do obce 

Poslanec Ing. Dundovič – poslanci nevedia o čo ide, ale aby obec o tom nevedela 

- doporučuje, aby si k tomu obec sadla 

 

Sociálna komisia 

 

Starosta – nemôže byť navrhnuté takéto uznesenie, takéto byty sú len 2 na liste vlastníctva obce 

Poslanec Ing. Dundovič – nedodržali sa kúpno-predajné zmluvy, byty mali byť znovu obecné 

Starosta –  kataster zapíše zmluvu obec sa k bytu už nedostane 

Poslankyňa Pastírová – obec nevie dokladovať, ktoré boli a ktoré neboli odkúpené 

Poslanec Blahut – minulý týždeň bolo pracovné zastupiteľstvo, nebolo to tam 

Poslankyňa Pastírová – pre príspevkovú organizáciu je podstatné, aby boli majetkoprávne veci 

s Valbytom vysporiadané 

Poslanec Ing. Dundovič – čas ukáže, čo bude ďalej so spravovaním bytového fondu 

Poslanec PaedDr. Magera – prosí o dodržiavanie rokovacieho poriadku 

 

Navrhnuté uznesenia poslanca Ing. Bánika 

 

Uznesenie č. 374/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

odvoláva 

člena komisie pre kultúru a šport Alenu Kurekovú 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

Za: 9 (Blahut, Dobrotová, Dundovič, Hucík, Kúdelková, Magera, Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslankyňa Pastírová nehlasovala 

 

Uznesenie prijaté. 

 

Uznesenie č. 375/2016 

Vetované  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 Uhrin 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: 
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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 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. 

 

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. 

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. 

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. 
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e) odporúča  

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

Za: 6 (Bánik, , Dundovič, Magera,  Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 (Blahut. Dobrotová, Hucík, Kúdelková) 

 

Unesenie neprijaté. Nebola splnená 3/5 väčšina, teda 7 poslancov nehlasovalo za. 

 

 

14. Interpelácie 

Poslanec PaedDr. Magera – starosta 

Schody pri pošte, v akom je to riešení 

- v blízkej dobe sa to ide robiť, budú sa robiť ešte tohto roku 

Javorová ulica – prepadnutá cesta 

- boli sa na to pozrieť, bude sa to opravovať 

Javorová ulica – zrkadlo, aby bola lepšia prehľadnosť cestnej premávky 

- nie je zakúpené 

Detské ihrisko na sídlisku – jedna lavica je rozbitá, bolo by treba ju vymeniť 

-  zatiaľ nie 

Ďakuje za opravu oboch lavíc pri zástavke na sídlisku 

 

 

Poslanec Ing. Bánik – starosta 

Prečo na žiadosť o posúdenia  podania padania oporného múru žiadateľom Marcelom Melicherčíkom 

a Anny Pažitnej nebol  preverený majetkoprávny stav oporného múru a nebola zaslaná odpoveď 

žiadateľovi 

- nebolo zaslané a nebol robený posudkový stav 

Prečo na žiadosť o  odkúpenie pozemku žiadateľky Kataríny  Michelčíkovej nebola zaslaná odpoveď 

žiadateľke 

- od júna do teraz pani Trnková je na chorej, nahradil ju personálnymi zmenami 

Prečo na žiadosť o  odkúpenie pozemku žiadateľky Anny Fischerovej nebola zaslaná odpoveď 

žiadateľke 

- rovnaká odpoveď 

Prečo na žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku žiadateľa Igora Hučka nebola zaslaná odpoveď 

žiadateľovi 

- rovnaká odpoveď 

Prečo na žiadosť o  odkúpenie časti obecného pozemku žiadateľa Rastislava Zvaríka nebola zaslaná 

odpoveď žiadateľovi 

Prečo po ukončení nájmu pozemku pani Júliou Pruknerovou  nebol pozemok o výmere      728 m
2
 

pripravený na odpredaj tak, ako to doporučila komisia 

- k dnešnému dňu neviem odpovedať 

Prečo po ukončení nájomnej zmluvy Miroslava Sokola nebola odstránená stavba na uvedenom 

pozemku tak, ako to doporučila komisia 

- rovnaká odpoveď 

Prečo nebola zabezpečená oprava prepadnutej kanalizácie na Októbrovej ulici 470 
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Prečo nebolo zabezpečené doručenie konečného stanoviska dotknutým občanom v súvislosti 

s vlastníckymi vzťahmi v prípade spadnutého oporného múru na ulici Pod Hrbom 

- spadnutý múr Pod Hrbom nemá s obcou nič spoločné 

Prečo nebola zabezpečená oprava verejného osvetlenia poškodeného pri dopravnej nehode na 

križovatkách ciest I/66 a III/06658 a osadenie meračov rýchlosti 

- obec je v konaní s firmou, ktorá vymení všetky stĺpy 

Prečo nebola zabezpečená inštalácia spomaľovacích prahov na Partizánskej ceste, Októbrovej ulici 

a Ceste Osloboditeľov  

- firma chcela 2 500,- EUR, preto sme sa rozhodli, že to namontujeme sami, ale  z dôvodu nízkeho 

počtu pracovníkov, ktorí vykonávali iné údržbárske práce, to nebolo možné 

Prečo nebola zabezpečená prostredníctvom správcu cintorína dôsledná kontrola vykonávania 

stavebných prác v cintoríne a odstránenie nánosu betónov na chodníkoch 

- v súčasnosti nie je správca cintorína 

Prečo nebol komisii predložený plán rozvojových a investičných akcií na rok 2016 

- toto bolo už niekoľko krát prejednávané, bol predložený v roku 2015 

Prečo nebolo zabezpečené vypracovanie projektu na rekonštrukciu Hronskej ulice 

- projekt zatiaľ nebol vypracovaný, pretože Slovenské vodárne a kanalizácie potvrdili, že budú 

opravovať kanalizáciu v úseku od Texasu po druhý bytový dom, kde je prepadnutá kanalizácia 

Prečo nie je doriešené majetkoprávne vysporiadanie pozemku KN-C 3141 pod pripravovaným 

chodníkom na Piesku 

- na druhý týždeň bude stretnutie s pánom Skalošom, ktorý potvrdil, že daný pozemok predá obci 

Prečo nebolo zabezpečené dopracovanie pasportu dopravného značenia obce Valaská 

- momentálne je v spracovaní 

Prečo nebola zabezpečená oprava schodov na Námestí 1. mája 460/8, tak ako to doporučila komisia 

- bolo to zadané firme Valbyt, s.r.o. 

Prečo nebola zabezpečená oprava prepadnutej kanalizačnej šachty na križovatke ulice Pod Hrbom 

a spojovacej cesty Partizánska a Kpt. Jána Nálepku 

- bolo to zadané firme Valbyt, s.r.o. 

Prečo sa organizačná štruktúra obecného úradu navýšila o jedno pracovné miesto a aký referát zastáva 

bývalý prednosta úradu Ing. Peter Minárik 

- momentálne zastupuje pani Trnkovú, nakoľko je dlhodobo PN 

Či bola zaslaná na Železnice Slovenskej republiky žiadosť o zastavovanie zrýchleného osobného vlaku 

na zástavke v našej obci, prípadne ak bola, aký je jej výsledok 

- zaslaná bola, odpoveď bola zaslaná mailom, že sa železnice k tomu vyjadria v stanovenej lehote 

 

  

19:33 - Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. Bod Diskusia sa 

neuskutočnil. 

 

Valaská, 30. 09. 2016 

 

 

Mgr. Roman Hadžega                                                           Ing. Juraj Uhrin 

   prednosta OcÚ                                                            starosta obce Valaská 

 

 

Milena Dobrotová                                                                 Ing. Ján Dundovič 

overovateľ  zápisnice                                                            overovateľ  zápisnice 

 


