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Zápisnica 

 z  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 17.10. 2018 

v zasadačke Obecného úradu Valaská 

 

 

 

Začiatok zasadnutia:  16:10 hod. 

Koniec zasadnutia:  17:20 hod.  

 

Prítomní poslanci:  

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

Mgr. Mária Pacerová, Blažena Pastírová. 

 

Ospravedlnení poslanci: 

Oravec Zdenko, Ing. Miroslav Filipko, Miroslav Zelenčík 

 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce, Ing. Juraj Uhrin, privítal prítomných poslancov a občanov na 30. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej.  Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci pozvánkou. Ospravedlnili sa 

poslanci: Oravec Zdenko, Ing. Miroslav Filipko, Miroslav Zelenčík. 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

Starosta obce, prečítal návrh programu. Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol  zverejnený 

na web stránke obce, ako aj na úradnej tabuli obce. 

 

Uznesenie č. 664/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 30.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8  (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová.  Ing. Dundovič, Hucík,  PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, )   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie) 

Predsedajúci určil  za zapisovateľa   zápisnice :  Mgr. Petra Cígera,  

za overovateľov zápisnice :  Milenu Dobrotovú, Dušana Blahuta 

 

do návrhovej komisie navrhol poslancov: 

za predsedu. Ing. Jána Dundoviča 

za členov: Blaženu Pastírová, Mgr. Máriu Pacerovú 
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Uznesenie č. 665/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Ján Dundovič 

b) členovia: Blažena Pastírová, Mgr. Mária Pacerová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8  (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová.  Ing. Dundovič, Hucík,  PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, )   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

4. Dokumenty predkladané  starostom  obce 

Ukončenie spoločnosti Valbyt,  s.r.o. „v likvidácii“ .  

Starosta obce požiadal  JUDr. Piliara – likvidátora spoločnosti Valbyt s. r. o.  o  informácie týkajúce sa 

ukončenia a priebehu  likvidácie spoločnosti Valbyt s. r.o. „v likvidácii“. 

 

JUDr. Piliar – likvidátor spoločnosti 

Predložil na schválenie konečnú správu z priebehu likvidácie, mimoriadnu účtovnú závierku 

spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie t.j. ku dňu 17.10.2018 . Jej  prílohou je tiež  inventarizačný 

súpis hnuteľného majetku.  

Výpis obchodného vestníka  bol zverejnený v obchodnom vestníku – je potrebný na výmaz 

spoločnosti. 

Všetkým poslancom bol zaslaný materiál ako aj aktualizovaná konečná správa o priebehu likvidácie. 

JUDr. Piliar podrobne oboznámil poslancov a všetkých prítomných s priebehom likvidácie spoločnosti 

Valbyt s. r.o., ktorá je predmetom konečnej správy o priebehu likvidácie. Predložená správa tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.  

Účtovná závierka spoločnosti Valbyt je priložená ku konečnej správe likvidátora o priebehu likvidácie. 

Ekonómka spoločnosti HALGAŠ, s. r. o. Brezno – vyjadrila sa k zostaveniu účtovnej závierky. Bola 

vypracovaná dňa 28. 02. 2018 ku dňu 19. 11. 2017 a je zároveň vstupnou likvidačnou súvahou. Je 

prílohou konečnej správy z priebehu likvidácie. 

 

Rozprava: 

Občan Holko 

- Požiadal o odpoveď poslancov na vznesené pripomienky pána Husmana  k  priebehu 

likvidácie a prístupu  k informáciám 

- Čerpanie finančných prostriedkov z fondu opráv  - vyúčtovanie ( otázka na JUDr. Piliara)  

- Z čoho bude vyplatená odmena likvidátora za  predpokladaný rozsah hodín potrebných 

k výmazu spoločnosti z obchodného registra ( stanovených 40 hodín) 

 

Poslanec Ing. Dundovič 

- Na stretnutí s likvidátorom sme sa zaoberali touto problematikou, pýtali sme sa,  ako bolo 

postupované, boli sme ubezpečení, že  všetko bolo zabezpečené tak, ako má byť, likvidátor  pri 

odovzdávaní ekonomickej agendy  dal  odporúčania nástupníckym bytovým domom, resp.  

správcovským spoločnostiam, ktoré majú prístup ku všetkým prevodom ako si teraz  môžu 

vymáhať pohľadávky 

 

JUDr. Piliar, likvidátor spoločnosti VALBYT „v likvidácii“ 

- Prihlásenie pohľadávok je stanovené zákonom a bolo  do 28.03. 2018, boli odovzdané všetky 
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účtovné doklady novým správcom. Ak sú nejaké námietky, rozpory je potrebné ich riešiť 

s novým správcom. 

- Podpísaná mandátna zmluva s Obcou Valaská platná od 02. 01. 2018  

 

 

Ing. Dundovič , poslanec 

- dohodli sme sa, že ďalšie náklady spojené s výmazom  spoločnosti Valbyt z obchodného 

registra pôjdu  rozpočtu obce 

 

 

5. Ukončenie „likvidácie“ VALBYT, s. r. o.  „v likvidácii“ 

Ing. Dundovič preniesol pozmeňovací návrh 

- doplniť v uznesení bod č. 6 odmenu likvidátora po 17.10.2018 do výmazu spoločnosti 

VALBYT s. r. o. v likvidácii do výške   3000,-EUR podľa rozsahu vykonaných prác 

- v uznesení uviesť v bode a) berie na vedomie a schvaľuje 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 7  ( Blahut, Dobrotová.  Ing. Dundovič, Hucík,  PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, )  

Proti: 1  (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý 

 

 

Uznesenie č. 666/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) berie na vedomie  a   schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

1. mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie t.j. ku dňu 17.10.2018, 

2. konečnú správu likvidátora z priebehu likvidácie, 

3. návrh likvidátora o rozdelení likvidačného zostatku, 

4. odmenu likvidátora ku dňu 17.10.2018 vo výške 12.300,- Eur, 

5. návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. 

6. odmenu likvidátora po 17.10.2018 do výmazu spoločnosti VALBYT s. r. o. v likvidácii do 

výške  3000,-EUR podľa rozsahu vykonaných prác 

 

b) odporúča 

starostovi obce, aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, v zmysle § 132 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 75 ods. 1, ods. 6 

Obchodného zákonníka prijal rozhodnutie jediného spoločníka súvisiace s likvidáciou spoločnosti 

VALBYT s.r.o. „v likvidácii“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 7  ( Blahut, Dobrotová.  Ing. Dundovič, Hucík,  PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, )  

Proti: 1  (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté 
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6. Interpelácie poslancov 

Ing. Dundovič - starosta 

- Prešiel som  autom po znova otvorenej   Mierovej ulici na  Piesku, ak sa to nevyasfaltuje je to 

v zlom stave 

- Nevedia mi povedať, či bude vyasfaltovaná do konca roka, pravdepodobne len na jar, v utorok 

– kontrolný deň, budem trvať na tom aby sa to spravilo, výsledok neviem zaručiť. 

 

Dobrotová – prednosta Mgr. Cíger 

- požiadala aby s projektom „ Hronská ulica“  boli oboznámení aj poslanci 

 

- Bude  predložený aj na  stavebnej komisie a budú  informovaní aj obyvatelia Hronskej ulici, 

projektant zodpovie na vznesené otázky 

 

 

PaedDr. Magera – starosta 

- stred námestia je rozkopaný, plánuje sa revitalizácia námestia?, hutnícky skanzen – 

nevyriešená prípojka na vodu 

- budú tam osadené rozvodné elektrické  skrine,  aby sa pri organizovaní  kultúrnych akcií 

neťahal  vzduchom elektrický kábel, námestie sa tento rok revitalizovať nebude, k vodovodnej 

prípojke na Skalke - stavebník musí požiadať vodárenskú spoločnosť ( som v kontakte s pánom 

Štécom je to v riešení) 

 

Hucík - starosta 

- Po Skalou na Piesku – kultúrne akcie, finančné prostriedky  na  pripojenie elektrickej energie 

tiež  zahrnúť do rozpočtu obce 

- prípojné miesto sa tam dá urobiť 

 

Mgr. Pacerová - starosta 

- čierna skládka pod cestou – ( pod  kravínami) 

- bude riešená cez schválenú dotáciu na asanáciu čiernych skládok 

 

7. Diskusia, podnety občanov 

Občan Husman 

- K účtovaniu ( plocha bytov, výmery pivníc)  a hospodáreniu – spoločnosť Valbyt 

- Ako je riešený účtovne rok 2017, účtovanie fondu opráv 

- Dražba bytu, prieťahy v súdnom  konaní, trovy súdneho konania 

 

Poslankyňa Pastírová 

- Ozrejmila účtovanie do fondu opráv  za plochy bytov ( podlahová plocha, celková plocha) 

Valbyt robil chyby v účtovaní, čo viedlo k iniciovaní  na zrušenie  Valbytu, bytové domy – 

zriadené dozorné rady, ktoré kontrolujú aj tvorbu a čerpanie  finančné prostriedky z fondu 

opráv 

 

JUDr. Piliar, likvidátor Valbyt s. r. o. v likvidácii 

-  nikto  vlastníkov nenútil, že musia byť pod správou Valbytu, mohli odísť k inému správcovi, 

doklady vám boli odovzdané všetky, ak ste došli k nejakému záveru môžete konať,  spor  sa 

nekončí zaniknutím  Valbytu, pohľadávky  môže ďalej vymáhať správca alebo vlastník 
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8. Záver rokovania 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa skončilo o 17: 20 hod. 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 17. októbra 2018 

si môžete pozrieť na obecnej stránke v priečinku „videogaléria“ alebo  priamo na  odkaze  

https://tveso.sk/live-ocz-valaska-17-10-2018/ 
 

Valaská, 19. októbra   2018 

 

 

Mgr. Peter Cíger                        Ing. Juraj Uhrin 

prednosta Ocú Valaská                  starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

   Milena Dobrotová        Dušan Blahut 

overovateľka zápisnice      overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Konečna správa likvidátora z priebehu likvidácie 

 

https://tveso.sk/live-ocz-valaska-17-10-2018/

