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Zápisnica 

z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 22. 06.  2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Začiatok zasadnutia : 16:00 

Koniec: 21:20 

 

Prítomní poslanci:  

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

Dobrotová, Ing. Ján Dundovič, Marek Poliak, Jozef Hucík, Marian Dobiš, Miroslav Zelenčík 

 

Neprítomný:  

Ľubomír Štubňa 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

4. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom 

4.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

4.2. Správa č. 3/2016 

4.3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na             

2. polrok 2016 

5. VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Valaská 

6. Financovanie a správa majetku obce 

6.1. Záverečný účet Obce Valaská a hospodárenia Obce za rok 2015 

6.2. Hospodárenie Obce za I. Q. 2016 

6.3. Zmena rozpočtu – RO  č. 5/2016 

6.4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská. 

7. Rôzne 

7.1. Zriadenie príspevkovej organizácie Obcou Valaská 

7.2. Majetkové záležitosti obce 

7.2.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

7.2.2. Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Marek 

Šuchaň 

7.2.3. Zverejnenie zámeny pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, 

Krbila Radoslav 

7.2.4. Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Adam 

Vichr 

8. Interpelácie 

9. Diskusia 

10. 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:  

Poslanec Poliak – dopredu upozornil, že v bode „Rôzne“ predloží jednotlivé uznesenia, ktoré 

súvisia s prerokovávaným programom 

Poslankyňa Pastírová – v bode „Rôzne“ predloží uznesenia 

 

Uznesenie č. 283/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9  

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dobiš, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanec Ing. Dundovič nebol počas hlasovania OcZ  prítomný. 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

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

Predsedajúci určil  za zapisovateľa   zápisnice :  Ing. Peter Minárik,  

za overovateľov zápisnice : Marián Dobiš, Miroslav Zelenčík 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 284/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Milena Dobrotová 

b) členovia: Mgr. Mária Pacerová, Jozef Hucík 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9  

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dobiš, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanec Ing. Dundovič nebol počas hlasovania OcZ  prítomný. 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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16:20 -  príchod poslanca Ing. Jána Dundoviča – prítomných je  10 poslancov OcZ 

 

4. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Správu o plnení uznesení predkladá hlavný kontrolór Ing. Martin Havaš. Správa hlavného 

kontrolóra je prílohou zápisnice. 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – čo môžu poslanci spraviť aby dokument nebol 6 stranový, ale len 

1stranový 

Hlavný kontrolór – výkonný orgán je obec, viac vecí, ktoré treba riešiť externe 

Občan Ing. Holko – upozornil na dodržiavanie rokovacieho programu 

Starosta –  

Občan Mgr. Karak – upozornil na článok „Spomalený film“ na opozičnej internetovej stránke 

„nasavalaska“ 

- aké sú možnosti vynútiť si plnenie uznesení 

Hlavný kontrolór – poslanci môžu siahnuť starostovi na plat, tlačiť na splnenie uznesení 

formou rozpočtu 

Poslanec Poliak – ide aj o uznesenia nielen z minulého volebného obdobia, ale aj zo 

súčasnosti 

Starosta – nebude reagovať 

Poslanec Ing. Dundovič – ospravedlnil sa za neskorý príchod 

- poslanci nemajú veľa šancí, starosta má základný plat, na ktorý mu už nemôžu siahnuť 

 

Uznesenie č.285/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 8 (Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasovali poslanci Bánik, Magera  

 

Uznesenie prijaté  

 

4.2. Správa č. 3/2016 

Správu č. 3/2016 o kontrole plnenia zákonných podmienok zaevidovaných zmlúv za roky 

2011-2014 predkladá hlavný kontrolór Ing. Martin Havaš. Správa hlavného kontrolóra je 

prílohou zápisnice. 
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Rozprava:  

Poslanec Ing. Bánik – vyjadril sa k správe hlavného kontrolóra a upozornil na nedostatky jednotlivých 

zmlúv 

Starosta – v spomínanom období bol zástupca starostu, nie  je vhodné poukazovať na starostu, 

Pri mnohých veciach ste boli prítomní viacerí, prečo sa to neriešilo vtedy 

Poslanec Ing. Bánik – poslanecký zbor nemal inú možnosť, poukazuje na správu predloženú hlavným 

kontrolórom 

Poslankyňa Pastírová – hlasovali ako hlasovali, pretože už bolo všetko urobené 

Poslanec Poliak – gro zmlúv nebolo zverejnených a bývalí poslanci o tom nevedeli 

- nezverejňujú sa zmluvy, obchádzajú sa zákony, nepokračuje sa v tom trende z rokov  2011-

2014 

starosta – zákon o zverejňovaní platí od roku 2010 

Poslanec Ing. Dundovič – podrobne sa téma preberala na pracovnom zastupiteľstve 

- 2 problémy – aby sa to neopakovalo do budúcnosti – nové zmluvy a neplnenie rozpočtu 

- Bude problém prijímať niečo so spiatočnou platnosťou, treba dodržiavať schválený rozpočet 

Poslanec PaedDr. Magera – niektoré zmluvy boli podpisované prednostom úradu, je to možné 

Hlavný kontrolór – nie je to v jeho správe, rozprávalo sa o tom na pracovnom stretnutí 

Prednosta sa vyjadril, že ak nejakú zmluvu podpísal, bol na to splnomocnený 

 

Uznesenie č. 286/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie  

správu z kontroly  č. 3/2016 – Kontrola splnenia zákonných podmienok zaevidovaných zmlúv za roky 

2011 až 2014 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasovali poslanci Bánik, Magera, Pastírová, Poliak  

 

Uznesenie prijaté  

 

4.3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór Ing. Martin Havaš. 

 

Rozprava:  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 287/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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5. VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

Uznesenie predkladá prednosta OcÚ Ing. Peter Minárik. Prečítal dôvodovú správu k VZN č. 1/2016 

o odpadoch. Všetky pripomienky boli zapracované. 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Dundovič – vyslovil presvedčenie, že v budúcnosti sa budú VZN pripravovať najprv cez 

komisie a potom cez pracovné stretnutie poslancov 

Poslanec Poliak – otázka, či boli informovaní o nových povinnostiach v súvislosti s odpadmi všetci 

podnikatelia a fyzické osoby 

Starosta – toto je VZN o nakladaní s odpadmi a nie s poplatkami za odpady 

 

Uznesenie č. 288/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

Proti: 1 (Poliak) 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté  

 

 

6. Financovanie a správa majetku obce 

6.1. Záverečný účet Obce Valaská a hospodárenie obce za rok 2015 

Záverečný účet a hospodárenie obce Valaská za rok 2015 predkladá predseda finančnej komisie Ing. 

Ján Dundovič. Finančná komisia doporučuje schváliť záverečný účet s výhradami 

 

Rozprava: 

Poslanec PaedDr. Magera – kedy sa stretne ústredná inventarizačná komisia 

Prednosta – v priebehu dvoch týždňov 

Poslanec Ing. Dundovič – kedy bude vykonaný audit 

Starosta – audit sa robí raz ročne, zatiaľ neprebehol 

 

Uznesenie č.  289/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská  za rok 2015 

 

II/ schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenia obce s výhradami 

 

III/ schvaľuje 

tvorbu Rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 19 475,-  € 

 

IV/ schvaľuje 

prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 257.191,04  € zapojiť do rozpočtu cez príjmovú finančnú 

operáciu na využitie kapitálových výdavkov 
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V/ schvaľuje 

opatrenia na nápravu nedostatkov: 

1. uskutočňovať inventarizáciu skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. §29 a §30. 

2. postupovať v zmysle aktuálne platného uznesenia OcZ, ktorým sa schvaľuje organizačné 

zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

6.2. Hospodárenie Obce za I.Q. 2016 

Hospodárenie Obce za I. kvartál predkladá starosta obce Valaská. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 290/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Hospodárenie obce Valaská za I.Q. 2016 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

6.3. Zmena rozpočtu – RO č. 5/2016 

Zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 5/2016 predkladá predseda finančnej komisie Ing. Ján 

Dundovič, je prílohou zápisnice. 

 

Rozprava: 

Rozprava sa týkala vysokých platieb za energie v kine a obecných priestoroch. Zúčastnili sa jej 

poslankyňa Pastírová, poslanec Poliak, starosta a poslankyňa Dobrotová.  

 

Uznesenie č. 291/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 5/2016 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

6.4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská prekladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa zapojili poslanec Poliak a hlavný kontrolór. 

 

Uznesenie č. 292/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7. Rôzne 

7.1. Zriadenie príspevkovej organizácie 

Informáciu o  zriadení príspevkovej organizácie predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – doporučuje najskôr schváliť zriadenie príspevkovej organizácie a následne 

vybrať uchádzača na vedúceho  príspevkovej organizácie 

Poslanec Poliak – funkcia vedúceho je dôležitá už pri založení PO 

Starosta – ide o to či obecné zastupiteľstvo súhlasí so založením PO 

 

Pozmeňujúci návrh č.1 k uzneseniu č. 293/2016 predkladá poslanec Poliak, doplniť do bodu II, žiada 

obecný úrad pripraviť podklady potrebné pre zriadenie príspevkovej organizácie do 31.7.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 1 (Poliak) 

Proti: 4 (Bánik, Dobrotová, Dundovič,  Zelenčík) 

Zdržal sa: 5 (Dobiš, Hucík, Magera, Pacerová, Pastírová) 

 

Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. 
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Uznesenie č. 293/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ súhlasí 

so zriadením príspevkovej organizácie Obcou Valaská 

II/žiada 

Obecný úrad pripraviť podklady potrebné pre zriadenie príspevkovej organizácie do najbližšieho 

riadneho zasadnutia OcZ 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7.2. Majetkové záležitosti obce 

7.2.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

Odpredaj pozemkov pod garážami predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin. Odporúča hlasovať anblok. 

 

Prestávka – od 18:12 do 18:20 

 

Rozprava:  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 294/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1482 o 

výmere 23 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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  Ivan Sivčák,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 295/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1652  výmere 

22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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 Svinčiak,  manželka Adriana Svinčiaková,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

  

Uznesenie č. 296/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1583 o 

výmere 26 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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  Marcel Štolc,  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 297/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1599 o 
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výmere 20 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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 PaedDr. Dušan Sliačan, rodený Sliačan, a manželka Mgr. Helena Sliačanová,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 298/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1747 o 

výmere 22 m2   a   KN-C 1504/2  o výmere 33 m2 , v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 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 Sukič,  

II/ ukladá 

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 299/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C  1512 o 

výmere 23 m2  a  KN-C 1490 o  výmere 22 m2 , v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 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  Peter Sukič,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 300/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1924                   

o výmere 18 m
2
 , KN-C 1688   výmere 21 m2 , KN-C 1733 o   výmere 26 m2 ,     KN-C 1734                    

o   výmere 26 m2  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   Aurel Starke, rodený Starke,  a manželka Mgr. Zlatica Starke,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 301/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1618 o 

výmere 22 m2
  a  KN-C 1617   výmere 22 m2     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 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   Bc. Dušan Sliačan, rodený Sliačan a manželka Iveta Sliačanová,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 302/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1921 o 

výmere 18 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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 Siman,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 303/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1593 o 

výmere 20 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   Ivan Škultéty, a manželka Mgr. Mária Škultétyová  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 304/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1701 o 

výmere 22 m2
     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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    František Šnek, a manželka Viera Šneková 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 305/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1710 o 

výmere 22  m2
    v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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    Juraj Šnek,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 306/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1590 o 

výmere 36 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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    Peter Šnek, a manželka  Mária Šneková,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 307/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1680 o 

výmere 21 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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 Mária Fabriciová 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

  

   

Uznesenie č. 308/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1681 o 

výmere 21 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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     Milan Faško,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 309/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
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podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1497 o 

výmere 23  m2
 , KN-C 1686   o výmere 21 m2  KN-C 1725 o výmere 22  m2 ,  KN-C 1878 

o výmere 22  m2
 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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. Peter Faško,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 310/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1580 o 

výmere 22 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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 Mgr. Mária Gajdošíková,  a manžel Jozef Gajdošík,  

II/ ukladá   

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 311/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1624 o 

výmere 22 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 
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na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa Garaj Dušan, a manželka Garajová Eva,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 312/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1882 o 

výmere 22 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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     Ivan Gergič,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 313/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1589 o 

výmere 26 m2
  a  KN-C 1558   výmere  21 m2     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 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   Tomáš Gibala, a manželka Emília Gibalová,  

II/ ukladá 



18 
 

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

Uznesenie č. 314/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1556 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   RNDr. Norbert Gröne,  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 315/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1896 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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. Dagmar Gröneová,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 316/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1638 o 

výmere 22 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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 Mária Hostovičáková,  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 317/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1880 o 

výmere 22 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   Marek Hriančík,  a manželka Veronika Hriančíková,  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 318/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1922 o 

výmere 18 m2
 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   Mgr. Eva Fašková,  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 319/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1553 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   Peter Pavlík, a manželka Anna Pavlíková,  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 
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Uznesenie č. 320/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1559 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 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   Peter Kučera, a manželka Ivana Kučerová  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7.2.2. Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň, Cesta 

Osloboditeľov 98/38, Valaská 

 

18:24 Poslanec PaedDr. Magera odchádza z rodinných dôvodov za zasadania OcZ – prítomní 

9 poslanci 

 

Rozprava: 

Rozpravy sa zúčastnili poslankyne Pastírová, Dobrotová a poslanci Ing. Bánik a Zelenčík. 

Problematiku daného bodu vysvetlil poslanec Ing. Dundovič, člen stavebnej komisie. 

  

Uznesenie č. 321/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

súhlasí  
so zverejnením zámeru na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 871/3  – ostatná plocha  o výmere 72  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 Šucháňa  bytom Cesta Osloboditeľov 38/68,  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. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 
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Za: 7 (Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, , Pacerová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 2 (Bánik, Pastírová) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7.2.3. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov -  Obec Valaská - Krbyľa Jozef, Krbila 

Radoslav Partizánska cesta 529/14, Valaská  

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslankyňa Pastírová – upozorniť užívateľov záhradiek na túto skutočnosť – zámer obce 

 

Uznesenie č. 322/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

súhlasí  
so zverejnením zámeru zámeny  časti pozemkov  parc. 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, na základe vypracovaného geometrického plánu                  

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

Brezno          
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

7.2.4. Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného  pozemku – Adam Vichr, Javorová 2, 

Valaská 

Predkladá starosta Ing. Juraj Uhrin 

 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Bánik – stavebná komisia odporúča schváliť uznesenie v predkladanom znení 

 

Uznesenie č. 323/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejnením zámeru na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C  1150/19  – trvalý trávnatý porast   o výmere 3 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, Javorová 2,   976 46 Valaská 

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

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Za: 9(Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Poslankyňa Pastírová 

Komisia pre sociálne veci a školstvo  

Predkladá poslankyňa Blažena Pastírová 

 

Uznesenie č. 324/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ odvoláva 

z komisie sociálnych vecí a školstva pani PaedDr. Stanislavu Benedikovú z osobných 

dôvodov 

II/ menuje  

do komisie sociálnych vecí a školstva pani Libušu Oláhovú  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

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

verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov - vetovanie 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 325/2016 

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

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

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

Jurajovi Uhrínovi 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. 
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b) Ukladá 

Starostovi obce Ing. Jurajovi Uhrínovi 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 

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 
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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 Uhrínovi, 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 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Dobrotová, Dobiš, Hucík) 

 

Uznesenie nebolo prijaté – na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 

 

Nákup multikáry s príslušenstvom – veto 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 326/2016  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

  

ukladá  

hlavnému kontrolórovi preskúmať priebeh nákupu multikáry a príslušenstva k nej. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 (Bánik,  Dobrotová, Dundovič, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Štubňa, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dobiš) 

 

Multikára – nové cenové ponuky 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 327/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce, aby i naďalej konal v príprave na zakúpenie multikáry - viacúčelového vozidla 

pre potreby obce v zimnom období a aby všetky ponuky, vrátane vypracovania KZ 

konzultoval s OcZ a právnikom obce  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 
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Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Poistná zmluva obce 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 328/2016 

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: 9 

Za: 7 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 (Dobiš, Hucík) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

 

Ústredná inventarizačná komisia 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 329/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce o vyvodenie dôsledkov za neukončenú inventarizáciu voči predsedovi ústrednej 

inventarizačnej komisie podľa schváleného uznesenia  č. 198/2015 zo dňa 25.11.2015, keďže 

toto pochybenie sa opakuje už niekoľko rokov a písomne o tom informovať poslancov OcZ 

do 31.07.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Dobiš, Dobrotová, Hucík) 

 

Uznesenie prijaté. 
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Slovenská pošta – zmluva o nájme priestorov 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 330/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce predložiť písomne všetkým poslancom ako sa doposiaľ postupovalo a postupuje 

v rokovaní so Slovenskou poštou o platení nájomného a podpísaní novej zmluvy podľa 

platného uznesenia č.155/2013 do 31.07.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Prenájom budovy Valbytu 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 331/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce o okamžite 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: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Vysielanie na infokanáli firmou VARES, s.r.o. 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 332/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada 

starostu obce do 30.06.2016 uzavrieť zmluvný vzťah medzi obcou Valaská a firmou Vares tak, 
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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: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

 

Informácia o finančnom rozpočte na pieskovisko ZŠ a opravy v ZUŠ 

Predkladá poslanec Marek Poliak. 

 

Uznesenie č. 333/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce informovať písomne všetkých poslancov o finančnom rozpočte  na pieskovisko 

v ZŠ  a tak isto písomne, vrátane predloženia  cenových ponúk  od všetkých firiem, ktoré 

budú realizovať úpravy a opravy v Základnej umeleckej škole a to v termíne do 30.6.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 5 (Bánik, Dundovič, Pacerová, Pastírová, Poliak) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 (Dobrotová, Dobiš, Hucík, Zelenčík) 

 

Uznesenie prijaté. 

 

Nájomné zmluvy na  prenájom nebytových  priestorov 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 334/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

žiada  

starostu obce uzavrieť nové nájomné zmluvy platné od 01.01.2017 medzi obcou a 

nájomníkmi na nebytové priestory v termíne do 31.8.2016 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 
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Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté. 

 

Využitie priestorov klubu dôchodcov v materskej časti obce 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 335/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

žiada  

starostu obce 

1. aby celé prvé poschodie bývalého obecného úradu v materskej časti obce uzavrel iba pre 

potreby obce, aby sa tam neorganizovali žiadne súkromné akcie a oslavy  

2. aby najneskôr do 31.12.2016 zabezpečil úpravu dvoch miestností a to miestnosť pamätnej 

izby a vedľajšiu miestnosť, kde budú umiestnené pamätihodnosti významných osobností 

Valaskej 

Úpravu doporučuje vykonať takto: 

- vymaľovať steny, upraviť dvere, zrekonštruovať podlahy a v priestoroch pamätnej izby 

nainštalovať elektriku a svetlá do domčeka 

3. predložiť OcZ písomne do 31.08.2016 rozpočet a cenovú kalkulácia na  doporučené práce 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 3 (Pacerová, Pastírová, Poliak) 

Proti: 4 (Bánik, Dobrotová, Dobiš, Zelenčík) 

Zdržal sa: 2 (Dundovič, Hucík) 

 

Uznesenie neprijaté. 

Valaštiansky hlásnik - technické vybavenie redakčnej rady 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 336/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce, aby redakčnej rade Valaštianskeho hlásnika bol poskytnutý  výkonnejší PC, 

taktiež priestory na obecnom úrade, aby im bol zapožičaný fotoaparát, ktorý má vo svojom 

vlastníctve obec. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Vianočná výzdoba obce 

Predkladá poslanec Marek Poliak 

 

Uznesenie č. 337/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

žiada  

starostu obce aby najneskôr do 31.08.2016   písomne predložil  poslancom  všetky cenové 

ponuky na realizáciu vianočnej výzdoby od firiem ktoré sa zoberajú touto činnosťou, vrátane 

rozpisu a spôsobu umiestnenia tak aby to bolo v súlade so Zmluvnými podmienkami  medzi  

obcou a firmou ECOLED 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 (Bánik, Dobrotová, Dundovič, Dobiš, Hucík, Pacerová, Pastírová, Poliak, Zelenčík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

8. Interpelácie 

Poslankyňa Pastírová – starosta 

Bol určený správca detského ihriska? „Áno“ 

Valbyt bude naďalej 100% s.r.o. obce? „Keď bude fungovať príspevková organizácia, bude sa 

to riešiť následne“. 

Prečo parkujú autá na zelených plochách? „Majitelia áut sú upozorňovaní“. 

Poslanec Ing. Dundovič - starosta 

- prípojka vody pre školskú družinu, kto je vlastníkom, či bola robená, kto ju má robiť, 

financie boli vlani schválené 

- ponuky na koberce – starosta predložil cenové ponuky na koberce, súhlas 

- chodník na Piesku – pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve obce „Poslanec Hucík – majiteľ je 

ochotný odpredať časť pozemku“ 

- harmonogram zvozu biologicky rozložiteľného odpadu – je potrebné ho dodržiavať 

Poslankyňa Mgr. Pacerová – padnuté poklopy kanálov, čo sa s tým dá spraviť? 

„Starosta – kanál sa tam už dvíhal.“ 

Poslanec Zelenčík – oprava lámp na križovatke 

- cedule zákaz sypať trávu do Teplice 

- či bol niekto pozrieť odbočku na Javorovú 

„Starosta – v riešení, je na to už cenová ponuka, 

- dajú sa spraviť také tabuľky, 

- boli sa pozrieť na Javorovej ulici“ 

Poslanec Poliak -  riaditeľka ZUŠ žiadala stanoviť poplatky vo VZN 

- cesta na Lipovej – obec zaplatila urbáru, o akú cestu išlo 
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„starosta – išlo o obecnú cestu pod jaskyňou“ 

Poslanec Poliak – deravá cesta cez železničné priecestie 

„Starosta – apelovali sme na správu ciest, minulý týždeň mal prísť pán Berčík na úrad“ 

Poslanec Poliak – obdržia  cenové ponuky na chodník na Piesku všetci poslanci? 

„Starosta – keď ich dostane, áno“ 

Poslanec Poliak – spravovanie Valbytu, dopravou a údržbou sa vykrýva spravovanie bytov 

- čo sa stane v roku 2017, keď to nebude Valbyt zvládať finančne a dostane sa do 

platobnej neschopnosti 

„starosta – vyjasniť si to s konateľom Valbytu“ 

20:35 - Poslanec Zelenčík sa ospravedlnil a odchádza z rokovania obecného zastupiteľstva 

 

 

9. Diskusia 

 

Poslanec Ing. Bánik – informuje o priebehu komisie pre rozvoj obce 

- doporučuje, aby sa do zápisnice dostali všetky uznesenia do bodu diskusia. 

 

Uznesenia komisie pre rozvoj obce  

 

1. Marek Šucháň, bytom Cesta osloboditeľov 38/68, Valaská – Žiadosť o odkúpenie 

časti pozemku – zverejnenie zámeru. 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

predložiť na  rokovanie OcZ zverejnenie zámeru na odkúpenie časti pozemku parc č. KN-E 

134/1 zapísaného na LV č. 980 vo vlastníctve obce Valaská o výmere 72 m
2
 odčlenenej podľa 

geometrického plánu ako parcela 871/3 priamym predajom z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

2. Adam Vichr, Javorová 2, Valaská – Žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku. 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

predložiť na rokovanie OcZ zverejnenie zámeru na odkúpenie časti pozemku parc č. KN-C 

1150/1 zapísaného na LV č. 980 vo vlastníctve obce Valaská o výmere 3 m
2
 odčlenenej podľa 

geometrického plánu ako parcela 1150/19 priamym predajom z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

3. Jozef Krbyľa, Radoslav Krbila,  Prtizánska cesta 529/14, Valaská – Zverejnenie 

zámeny pozemkov. 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 
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predložiť na rokovanie OcZ zámer na uskutočnenie zámeny pozemkov medzi žiadateľom 

a obcou Valaská s tým, že rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov – 21 m
2
 v prospech 

obce bude právne doriešený pri prevode nehnuteľností. 

 

 

4. Marcel Melicherčík, Anna Pažitná, Mierová 17, Piesok – Žiadosť o posúdenie 

padania oporného múru. 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

preveriť majetkovoprávny stav oporného múru a na základe výsledku odpovedať žiadateľovi. 

Obec nemôže investovať do cudzieho majetku 

 

5. Katarína Michelčíková, Bystrá, 977 01  Brezno – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

zabezpečiť spracovanie odpovede pre žiadateľa na základe skutkového stavu a v zmysle 

platnej legislatívy 

 

6. Ing. Anna Fischerová, Partizánska cesta 24, Valaská – Žiadosť o odkúpenie 

pozemku vo vlastníctve obce. 
 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

zabezpečiť spracovanie odpovede pre žiadateľa na základe skutkového stavu a v zmysle 

platnej legislatívy 

 

7. Prenájom nebytových priestorov Školská 447 – zverejnenie zámeru 

 

- Neprerokúvané z dôvodu vyriešenia na rokovaní OcZ 

 

 

8. Prenájom nebytových priestorov Školská 448 – zverejnenie zámeru. 

 

- Neprerokúvané z dôvodu vyriešenia na rokovaní OcZ 

 

9. Igor Hučko, TDH 462/16, Valaská – Žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku. 

 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

zabezpečiť spracovanie odpovede pre žiadateľa na základe skutkového stavu a v zmysle 

platnej legislatívy 
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10. Rastislav Zvarík, Štvrť L. Novomeského 24, Brezno – Žiadosť o odkúpenie časti 

pozemku vo vlastníctve obce. 

Uznesenie:  

 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

zabezpečiť spracovanie odpovede pre žiadateľa na základe skutkového stavu a v zmysle 

platnej legislatívy 

 

11. Júlia Pruknerová, Strojárenská 45, 976 45  Piesok – Žiadosť o prenájom 

pozemku 

 

Uznesenie č:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

neodporúča 

starostovi obce 

uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľkou, nakoľko sa jedná o veľkú výmeru (728 m
2
) 

a pozemok by mohla v budúcnosti pozemok ponúknuť na odpredaj na stavebné účely 

 

12. Marian Dobiš, Na Studničke 248/13, Valaská – Oznámenie o ukončení 

nájomného vzťahu. 

Uznesenie:  

 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

berie na vedomie 

ukončenie nájomnej zmluvy so žiadateľom 

 

13. Miroslav Sokol, Vladislava Valacha 262/5, 976 45  Valaská – Žiadosť 

o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Uznesenie:  

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

neodporúča 

predĺžiť nájomnú zmluvu pre žiadateľa a  

žiada 

nariadiť odstránenie stavby na uvedenom pozemku  

 

14. Podnety členov komisie 

 

Predseda komisie a členovia komisie na základe podnetov občanov a neprítomnej členky 

komisie pani Blaženy Pastírovej navrhli prijatie nasledovných uznesení: 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

obecný úrad  

zabezpečiť urýchlené osadenie zábran pre parkovanie motorových vozidiel pred poštou 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 
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žiada 

obecný úrad 

zabezpečiť opravu prepadnutej kanalizácie na Októbrovej ulici 470 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada  

obecný úrad 

zabezpečiť doručenie konečného stanoviska dotknutým občanom v súvislosti s vlastníckymi 

vzťahmi v prípade oporného múra na ulici Pod Hrbom. 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

obecný úrad 

zabezpečiť opravu verejného osvetlenia poškodeného pri dopravnej nehode na križovatke 

štátnych ciest I/66 a III/06658 a osadenie meračov rýchlosti. 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

obecný úrad  

zabezpečiť inštaláciu spomaľovacích prahov na Partizánskej ceste, Októbrovej ulici a Cesta 

osloboditeľov. 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

odporúča 

starostovi obce 

požiadať správcu cintorína o dôslednú kontrolu vykonávania stavebných prác na cintoríne 

a zabezpečiť odstránenie nánosov betónu na chodníkoch 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

starostu obce 

predložiť plán rozvojových a investičných akcií na rok 2016 obce na rokovanie OcZ. 

 

Uznesenie: komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

starostu obce 

zabezpečiť vypracovanie projektu na rekonštrukciu Hronskej ulice 

 

Uznesenie: 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

starostu obce 

doriešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemku KN-C 3141 pod pripravovaným 

chodníkom na Piesku. 

 

Uznesenie 
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komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

starostu obce 

zabezpečiť dopracovanie pasportu dopravného značenia obce Valaská  

 

Uznesenie 

komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

žiada 

starostu obce 

zabezpečiť opravu schodov na Námestí 1. Mája 460/8 

 

Komisia žiada starostu obce zabezpečiť opravu prepadnutých kanalizačných šácht a prípojok 

v zmysle platnej legislatívy a stavebného zákona. 

Komisia ďalej žiada starostu obce zabezpečiť opravu schodov na javisko v kultúrnom dome. 

 

Ďalej sa riešila problematika futbalu v obci. Do diskusie sa zapojili poslanec Ing. Dundovič, 

starosta obce, poslanec Poliak, poslankyne Pastírová a Dobrotová, občan Ing. Holko 

a predstavitelia futbalového klubu vo Valaskej. Výsledkom danej diskusie bolo, že sa zvolá 

stretnutie všetkých zúčastnených strán. Termín stretnutia sa nedohodol. 

 

21:20 - Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Valaská, 30. 06. 2016 

                        

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Minárik                                                       Ing. Juraj Uhrin 

  prednosta OcÚ                                                       starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

         Marián Dobiš                                                    Miroslav Zelenčík 

    overovateľ zápisnice                                            overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 


