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Zápisnica 

zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného   14. augusta  2019  

v zasadačke Obecného úradu Valaská 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod.   

Koniec zasadnutia:    17:58 hod.  

 

Prítomní poslanci:  

Datko, Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová,  Krupa, Vrbovský, Ing. Bánik, 

 Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik  

 

Ospravedlnení: PaedDr. Magera , Ing, Bc. Mária Pohančániková 

 

Neprítomní: 

PaedDr. Magera 

Ing. Bc. Mária Pohančániková 

 

Neskorší príchod:   Ing. Rolincová MSc. ( 16:50) 

Skorší odchod:  Datko ( 18:55) 

  

 

1.  Otvorenie 

Starosta obce, Mgr. Peter Jenča, privítal prítomných poslancov a občanov na štvrtom  

zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej.  Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci 

pozvánkou. Starosta obce  na základe prezenčnej listiny oznámil, že na zasadnutí OcZ  je 

prítomných  9 poslancov. Ospravedlnil sa poslanec:  PaedDr. Magera, ktorý bol vycestovaný 

v zahraničí. Starosta obce ospravedlnil kontrolórku obce Valaská Ing. Bc. Máriu 

Pohančánikovú zo zdravotných dôvodov. Starosta obce oznámil, že Ing. Rolincová Msc, 

z rodinných dôvodov bude meškať na tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

 

2. Schválenie programu rokovania 

Predkladá: starosta obce. 

Starosta obce prečítal návrh programu, ktorý bol zverejnený na web stránke obce, ako aj na 

úradnej tabuli obce. 

 

Starosta predložil program rokovania obecného zastupiteľstva  poslancom na schválenie. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje  

program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 
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Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský,  

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

zmenu návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Valaská v súlade s ust. §12 

ods. 5 z. č. 369/1990 Zb. Zákonom o obecnom zriadení tak, že sa dopĺňa k programu 

obecného zastupiteľstva obce Valaská bod programu 7.2  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 

     Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice) 

 
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Dana Kmeťová, prednostka OcÚ Valaská,  

za overovateľov zápisnice poslancov:  Mgr. Karolová. Vrbovský 
 

 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Jána Dundoviča, 

za členov:  Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková  

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) Zriaďuje návrhovú komisiu 

 

b) volí 

      návrhovú komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Ján Dundovič  

členovia:  Mgr. Hlaváčik,  PhDr. Mgr. Kúdelková 

 

Hlasovanie:  
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Prítomných: 9  

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský,  

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.1. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie 

nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča starosta  obce Valaská  - informoval o vzdaní sa mandátu 

poslanca p. Dušana Blahúta a o zložení sľubu poslanca Ing. Petra Bánika. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 
Uznesenie č.  58/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ Berie na vedomie 
 

1/ Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Dušana Blahuta vo volebnom obvode č. 

1 dňom 12. 6. 2019 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným obecnému úradu. 

 

2/ Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obcí konaných 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Ing. Peter Bánik  vo volebnom 

obvode  č. 1 , bytom Valaská, Pod Hrbom č. 7 sa stal prvým náhradníkom vo volebnom 

obvode č.1, v ktorom sa uprázdnil mandát. 

 

II/ Vyhlasuje 
v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

nastúpenie náhradníka Ing. Petra Bánika,  narodeného 30.07.1959, bytom Valaská    976 46,  

Pod Hrbom č. 7 za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Valaská vo volebnom obvode číslo 1. 

 

III/  Konštatuje, že 
1/ Náhradník vo volebnom obvode č. 1 Ing. Peter Bánik,  narodený 30.07.1959, bytom Valaská 

976 46, Pod Hrbom č.7 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  
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2/ Náhradník vo volebnom obvode č. 1 Ing. Peter Bánik, narodený 30.07.1959, bytom Valaská 

976 46, Pod Hrbom č.7 prevzal z rúk starostu obce osvedčenie obecného zastupiteľstva o tom, že 

sa stal dňa 13.06.2019 poslancom Obecného zastupiteľstva obce Valaská vo volebnom obvode 

číslo 1. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský,  

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5. Financovanie spáva majetku  

5.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce   

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 /2019 sa vydáva z dôvodu zmeny finančných pásiem na 

nákup potravín na jedno jedlo vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019, 

vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj z dôvodu poskytovania 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, čím sa mení výška príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na jedno jedlo.  Návrh VZN č. 3/ 2019 je zverejnený od 29. 

7.2019 až do dňa 14.8.2019 k tomuto dňu neboli poslané žiadne pripomienky. 

 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Robert Hlaváčik 

- pozmeňovací návrh a napraviť, to čo je pre prax dobré, a aby bolo nariadenie v súlade 

so zákonom. 

- citácia zákona § 140 ods. 10 školského zákona   

 

Predseda návrhovej komisie prečítal  pozmeňovací návrh na znenie uznesenia, starosta obce 

dal hlasovať za  uznesenie. 

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Sa uznáša v zmysle § 6 ods 1 a §11 ods 4 písmena g zákona 369 z roku 1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni a vo výdajnej školskej jedálni so schválenými  zmenami článku 3 sa vypúšťa 11. a 12 

sa nahrádza č. 11. V článku 3 odstavec 9 bod c slová 15-18 až 19 sa nahradí slovami 15 až 19 

a taktiež v odstavci 10 sa slová 15-18 až 19 nahradí slovami 15 až 19.         

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 ((Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 
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     Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

5. Financovanie spáva majetku  

5.2. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

 

Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2013 sa vydáva z dôvodu zmeny prílohy č. 1 – výška finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku v materskej škole, v školskom klube detí 

a zariadení školského stravovania. Taktiež bol tento dodatok zverejnený od 29.7. 2019 do 

14.8. 2019 do toho dňa nebol pripomienkovaný.  

 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

sa uznáša v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na Dodatku č. 4 k všeobecne závažnému nariadeniu č. 

5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská, a ktorým sa ruší Dodatok č. 3.   

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

    

5. Financovanie spáva majetku  

5.3. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenia obce č. 8/2019 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 je účelové rozpočtové opatrenie – navýšenie finančných 

prostriedkov poskytnutých:  

- Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR – dotácia v sume 5000 eur pre DHZO Valaská 

na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia 
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- Grant vo výške 400 eur poskytnutých firmou SMS – sponzorský príspevok  

- Transfer OÚ Brezno – navýšenie finančných prostriedkov o 280 eur na úseku matriky 

- BBSK – dotácia vo výške 2000 poskytnutá na Festival dychových hudieb 

- Dotácia z fondu na podporu umenia v sume 3500 eur na Festival dychových hudieb 

- Transfer z OÚ Brezno vo výške 3145 eur na organizačné zabezpečenie volieb do 

Európskeho parlamentu 

- Transfer poskytnutý Implementačnou agentúrou MPSVaR vo výške 64 965 eur – 

projekt Opatrovateľskej služby.   

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa prihlásil zástupca starostu Ing. Ján Dundovič. 

- finančná komisia nezasadala k týmto rozpočtovým opatreniam a to z dôvodu, že 

väčšina poslancov je vo finančnej komisií preto tieto rozpočtové opatrenia boli 

prerokované a odsúhlasené na pracovnom zastupiteľstve.     

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

 

Uznesenie č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

berie na vedomie  

Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 8/2019 – povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

Zvýšenie príjmov: 

311 granty – DPO SR, kanalizácie    +5 400 eur 

312 transfer – OU BR – matrika    + 280 eur 

312  transfer – BBSK – FD     +2 000 eur   

312 transfer – IA MPSVR opatrovateľská služba  +64 695 eur 

312  transfer – FPU – FDP     +3 5000 eur 

312  transfer – OÚ BR voľby do EP    + 3 145 eur 

V celkovej sume       + 79 020 eur 

 

Zvýšenie výdavkov: 

Program 1 Správa obce     0133 Matrika    + 280 eur 

     0160 Voľby     +3 145 eur 

Program 2 Bezpečnosť v obci  0320 DHO      +5 000 eur 

Program 6 Kultúra a šport   0820 – 3 Ostatné služby  +5 500 eur 

Program 7 Náboženské a spoločenské služby 0840 – Príspevky     +   400 eur 

Program 9 sociálne zabezpečenie  1020-5 Projekt OSL   +64 695 eur 

V celkovej sume        +79 020 eur 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 

     Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5. Financovanie spáva majetku  

5.4 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

rozpočtovej organizácie Materská škola Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

Rozpočtové opatrenie MŠ č. 1/2019 je účelové rozpočtové opatrenie ide o navýšenie 

finančných prostriedkov vo výške 1696 eur poskytnutých Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny na podporu zamestnania pracovnej sily v materskej škole.  

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

berie na vedomie 

informáciu o Rozpočtovom opatrení č. 1/2019 rozpočtovej organizácie Materská škola 

Valaská Rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov, a to: 

zvýšenie príjmov:  

312 transfer – ÚPSVaR Brezno  + 1 696 eur 

v celkovej sume    + 1 696 eur  

 

zvýšenie výdavkov:   

program 8 Predškolská výchova 09111  + 1 696 eur 

v celkovej sume    + 1 696 eur 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Financovanie správa majetku 

5.5.  Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2019 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 
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Návrh na zmenu rozpočtu opatrením 9/2019 sa predkladá na základe rozpisu 

výdavkov Dobrovoľným hasičským zborom obce Valaská na zabezpečenie osláv 140. 

výročia založenia obecného hasičského zboru vo Valaskej.  

Rozpis výdavkov je upravený – ponížený o zakúpenie uniforiem, nakoľko tie budú 

financované v rámci už schváleného rozpočtu.    

 

Rozprava 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Príchod poslankyni Ing, Rolincová 16:50 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na 

základe ods. 2 písm.b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozpočtového 

opatrenia 

 č. 9/2019 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 2 0320 – Dobrovoľný hasičský zbor obce    + 4 800 eur 

v celkovej sume zvýšenia výdavkov          + 4 800 eur 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10  

Za: 10 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský,  

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, Ing. Rolincová MSc.)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

6. Majetkové záležitosti obce  

6.1 Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Tatranská, súpisné číslo 220/31, 221/29, 

obec Valaská.    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

Obec zareagovala na základe predloženej ponuky na  odkúpenie nehnuteľnosti a to RD domu 

na ulici Tatranská. Ponuka na obec bola predložená na základe toho, že  zo strany obce bol 
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záujem o kúpu rodinného domu. Rodinný dom môže obec využívať na verejnoprospešné 

účely, múzeum, prezentáciu podujatí, ktoré sa konajú v obci, stretávanie sa občanov pri 

rôznych kultúrnych podujatiach, oslavách, usporadúvanie vernisáži, výstav    

 

 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mg. Hlaváčik 

- otázka Mgr. Hlaváčika či je súčasťou kúpy aj zariadenie domu. Pani prednostka Mgr. 

Kmeťová odpovedala, že fyzicky obhliadka zariadenia nebola.    

 

Do rozpravy sa prihlásil aj poslanec Ing . Dundovič 

 

- podotkol, že nejde o plytvanie verejných zdrojov, obec má s touto nehnuteľnosťou 

určité zámery a teda ostáva táto nehnuteľnosť majetkom obce. Nejedná sa o účelové 

plytvanie verejných zdrojov.  

 

  

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Valaská a upraveným rozpočtom  kúpu 

predmetných  nehnuteľností:  

a) pozemok na liste vlastníctva č. 585 ako pozemok parcely registra „C“ par.č. 248, o 

výmere 507m2, druh pozemku: záhrada (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť 1“) 

b) pozemok na liste vlastníctva č. 585 ako pozemok parcely registra „C“ par.č. 249, o 

výmere 51m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 2“) 

c) pozemok na liste vlastníctva č. 585 ako pozemok parcely registra „C“ par.č. 250, o 

výmere 97m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 3“) 

d) pozemok na liste vlastníctva č. 585 ako pozemok parcely registra „C“ par.č. 251, o 

výmere 87m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 4“) 

e) pozemok na liste vlastníctva č. 585 ako pozemok parcely registra „C“ par.č. 252, o 

výmere 181m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 5“) 

f) stavba – na liste vlastníctva č. 585, druh stavby: rodinný dom, súpis. Č.: 220, 

nachádzajúci sa na pozemku CKN s par. Č. 251 o výmere 87m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť 6“ ) 
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g) stavba – na liste vlastníctva č. 585, druh stavby: rodinný dom, súpis. Č.: 221, 

nachádzajúci sa na pozemku CKN s par. Č. 250 o výmere 97m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť“ ) 

 

do výlučného vlastníctva obce Valaská od Ladislava Lauberta a MUDr. Silvie Števuškovej za 

kúpno-predajnú cenu v celkovej výške 44.000 eur(slovom štyridsaťštyritisíc eur)  

 

Prítomných: 10 

Za: 10 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, Ing. Rolincová MSc.)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie schválené 

 

 

6. Majetkové záležitosti obce  

6.2 Prerokovanie návrhov zmlúv StVS, a.s. Banská Bystrica  o podmienkach spolupráce 

pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov 

odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie  stavby “ 

Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec - Odkanalizovanie   
Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

  

Čo sa týka tohto bodu bol prerokovaný zmluvy boli skontrolované aj právnikmi.   

 

Rozprava 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Bánik  

- navrhuje aby sa zmenilo v uznesení slovo neprijíma za slovo neschvaľuje.  

 

Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Ing. Rolincová  

- podotkla, že táto zmluva ma veľa problematických bodov. Je potrebné ju kompletne 

prerobiť, nesúhlasia tam ani počty samotných kanalizačných prípojok.  

 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Hlaváčik 

- taktiež, podotkol, že už predchádzajúca zmluva z StVS, a.s. bola zle urobená. 

Našťastie zmluva neobsahuje sankcie, ktoré by pripadali na obec. Spýtal sa ako to 

vyzerá s postupom prác Hronec.  

 

Do rozpravy sa prihlásil zástupca starostu Ing. Dundovič 

- skonštatoval, že ľudia v obci Valaská doplácajú na túto zmluvu, ktorá bola dohodnutá, 

zhotovená v dávnej minulosti.   

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

 

Uznesenie č. 65/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 
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neschvaľuje 

Návrh Zmluvy  č. 0215/2019 o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia 

merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu 

pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – 

odkanalizovanie, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Krupa, Vrbovský, 

      Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, Ing. Rolincová MSc.) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené 

 

  

 

7. Rôzne 

7.1 Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

  

Nakoľko terajší pán riaditeľ Technických služieb obce Valaská Ing. Martin Havaš podal 

žiadosť o uvoľnenie z funkcie. Na základe v zmysle  § 11 ods. 4 písm. l)  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s  článkom 4 Zriaďovacej 

listiny príspevkovej organizácie Technické služby Valaská,  riaditeľa vymenúva a odvoláva 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na návrh starostu obce Valaská. Výberová komisia bolo 

zložená z pracovníkov obce Mgr. Starke, Mgr. Pohančániková, poslancov p. Krupu, Ing. 

Dundoviča prednostky obce Mgr. Kmeťovej a starostu obce.  Na základe všetkých pohovorov 

a vypočutých kandidátov bol vybraný p. Michal Lengyel.  

Rozprava 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová: 

- podotkla, že nedostali dostačujúce informácie o jednotlivých uchádzačoch a 

životopisy kandidátov 

- nespĺňa prax minimálne 3 roky na riadiacu funkciu 

- koncepcia bola pripravená veľmi pekne 

 

Do rozpravy sa prihlásila pani PhDr. Mgr. Kúdelková:  

 

- aké má skúsenosti s tvorbou rozpočtu, personálnymi otázkami  

- pán Lengyel mal byť pozvaný na pracovné stretnutie Obecného zastupiteľstva  

- odporúča, aby boli všetci poslanci v budúcnosti prizvaní (pri výbere vhodného 

kandidáta) 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

-  na základe toho, že spolupráca bude úzko spätá najmä na starostovi obce Valaská 

a riaditeľovi Technických služieb, podporuje návrh starostu obce.    
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Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Pastírová: 

- Technické služby obce Valaská potrebujú dobrého manažéra  

- musí vedieť postaviť rozpočet 

- nepotrebné stroje sa nebudú predávať, žiadne stroje sa nebudú predávať  

Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Krupa: 

- ozrejmil prečo sa dostal do výberovej komisii a to na základe toho, že je predseda 

stavebnej komisii a stavebná komisia úzko súvisí s Technickými službami 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Datko: 

- s otázkou prečo na pracovnom zastupiteľstve bolo povedané iné meno a nie pán 

Lengyel 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Hlaváčik:   

- nadviazal na pána poslanca Datka, že na pracovnom zastupiteľstve bolo povedané iné 

meno 

- skonštatoval, že sa nakoniec dohodli na pracovnom zastupiteľstve, že starosta Mgr. 

Peter Jenča sa má rozhodnúť koho vyberá za riaditeľa Technických služieb a na 

štvrtom zasadnutí Obecného zastupiteľstva oznámiť jeho meno 

- nič by nebolo porušené poslaním životopisu p. Lengyela 

- nepostačujúce informácie na rozhodnutie sa kandidáta, ktorého vybral starosta obce   

Do rozpravy sa zapojil zástupca starostu Ing. Dundovič: 

- zastupiteľstvo musí spolupracovať, je tu pre ľudí 

- rešpektovanie názorov 

- príklad ako prebiehal pohovor v meste Moldava nad Bodvou a Pezinku 

- súhlasí s poslancom Ing. Bánikom,  starosta obce bude úzko spolupracovať 

s riaditeľom Technických služieb  

- nebolo nič vykonané poza chrbát ani nikoho nebol účel obísť 

- p. Lengyel vedel konkrétne pomenovať problémy a zároveň vedel ako ich riešiť, 

z toho hľadiska bol najvhodnejší 

Do rozpravy sa opäť prihlásila poslankyňa Ing. Rolincová: 

- ďakuje Ing. Dundovičovi za vysvetlenie, položila Ing, Dundovičovi otázku či bola 3 

ročná  prax v riadiacej funkcií splnená  

- odpoveď Ing. Dundoviča bola, že otázka ohľadne 3 ročnej praxe v riadiacej funkcií 

nebola položená žiadnemu z vybraných kandidátov, pýtali sa akú majú víziu, ako by 

robili, čo robili, čo by zmenili 

- ďakuje komisii za ich prácu, za to, že si našli čas a boli pri výbere kandidátov na 

riaditeľa Technických služieb   

- verejné vypočúvanie by bolo jedným z riešení  

 

Do rozpravy sa pripojila poslankyňa Mgr. Karolová: 

- na pracovnom zastupiteľstve boli spomenutí dvaja kandidáti na riaditeľa technických 

služieb 

- starostovi obce Mgr. Jenčovi bolo povedané na pracovnom stretnutí nech si vyberie 

jedného kandidáta z tých dvoch mien   
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- nie je si vedomá toho, že by padlo na pracovnom zastupiteľstve konkrétne meno  

 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Vrbovský: 

- položil otázku ako prebiehal predtým pohovor na riaditeľa Technických služieb, keď 

zvolili za riaditeľa Ing, Martina Havaša 

- odpoveď pána Dundoviča bola, že pohovor prebiehal inak ako teraz a vysvetlil ako 

zvolili za riaditeľa Ing. Martina Havaša 

 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Bánik: 

- vysvetlil, že to bola transformácia Valbyt, s.r.o s tým, že s.r.o. zanikla a vznikla nová 

príspevková organizácia obce Valaská 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

vymenúva 

na návrh Mgr. Petra Jenču,  starostu obce Valaská ako  zriaďovateľa príspevkovej organizácie  

do funkcie riaditeľa Technických služieb Valaská p. Michala Lengyela, nar. .... trvalým 

bytom Cesta Osloboditeľov 110/62, 976 46 Valaská od  01.09.2019. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 5 (Ing. Dundovič,  Krupa, Vrbovský, Ing. Bánik, Mgr. Karolová,.) 

Proti: 1 (Ing. Rolincová, Msc)  

Zdržal sa: 4(Datko, Mgr. Hlaváčik, Pastírová, PhDr. Mgr. Kúdelková) 

Uznesenie nebolo prijaté 

 
 

 

Starosta obce Valaská predstavil prednostku Mgr. Kmeťovú, ktorá je zamestnankyňou 

obecného úradu od  1. júla 2019. 

 

 

 

7. Rôzne 

7.2 Výzva na predloženie žiadosti na SZĽH 

Predkladá: Mgr. Dana Kmeťová, prednostka obecného úradu 

 

Termín na predkladanie žiadostí je do 30.8.2019. Podmienky výzvy sú predložené 

v materiáloch, ktoré boli odovzdané poslancom (opis projektu za akých podmienok obec 

vstupuje atď.) SZĽH na základe uvedeného poskytuje k multifunkčnej ploche zdroj chladu 

umiestnený v samostatnom kontajneri, rolbu, kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude 
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umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač, osvetlenie multifunkčnej plochy, 

sada hokejových bránok 2ks a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. Pre každú obec, 

v ktorej bude takáto multifunkčná plocha inštalovaná, má SZĽH pripravenú sadu pomôcok 

a vybavenia pre kurz základného korčuľovania, ktorý funguje pod názvom “Školský 

korčuliarsky program“. V tomto vybavení sú korčule, dresy a prilby v počte 30 ks a pomôcky 

pre organizáciu takéhoto kurzu (pre letné obdobie kužele, lopty a ďalšie športové pomôcky) 

Multifunkčná plocha by bola využiteľná po celý rok. Podmienka je, že sa musí nachádzať pri 

Základnej škole. Podmienkou predloženia žiadostí je aj schválenie prenájmu za 1euro/rok po 

dobu 10 rokov. Po 10 rokoch by sa stalo multifunkčné ihrisko majetkom obce. Predpokladaná 

dotácia na jednu multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 eur bez DPH. Multifunkčná 

plocha bude v prenájme obce za 5000 eur/rok (údržba)+ náklady za el. energiu a vodu.   

 

 

Rozprava 

Do rozpravy sa prihlásil zástupca starostu Ing. Dundovič: 

- podporuje tento projekt 

- podotkol, že suma na údržbu + náklady za energiu a vodu môžu byť aj vyššie 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Ing. Rolincová: 

- veľmi dobre pripravená prezentácia, ktorú pripravila prednostka úradu Mgr. Kmeťová 

- málo využívané multifunkčné ihriská 

- areál Základnej školy je vhodný na úplne iný účel, nie je vhodný na takéto 

multifunkčné ihrisko  

 

 

Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Pastírová: 

- pochvala prednostke Mgr. Kmeťovej za jej prácu 

 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- treba porozmýšľať či treba vybudovať ďalšie multifunkčné ihrisko, keďže v obci sa už 

2 ihriská nachádzajú 

- otázka či vie vedenie Základnej škole o vybudovaní multifunkčného ihriska, na aké 

účely oni využívajú plochu, na ktorej sa má vybudovať nové multifunkčné ihrisko 

- otázka či Základná škola Jaroslava Simana spĺňa podmienku ohľadne počtu žiakov 

(v podmienkach je spomenuté, že základná škola, v ktorej bude môcť byť takéto 

klzisko inštalované musí byť škola sídliaca v obci s min. 3000 obyvateľov, ktorá má 

najmenej 450 žiakov a slúži ako stredisková škola pre viacero okolitých obcí) 

- bližšie informácie ohľadne sumy 5000 eur/rok, ktorá je určená na údržbu + náklady za 

el. energiu a vodu, keďže je to náklad obce 

- bod 11. Stavebné a technické kritériá pre posúdenie predložených žiadostí, ktorý sa 

nachádza v materiáloch, ktoré boli zaslané poslancom. Musíme sa zamyslieť aj nad 

tým, že aj obec bude mať povinnosti ak by sme sa zapojili do tejto výzvy 

- v návrhu na uznesenie je len nejaká časť, ktorá sa týka pozemkov obecných nemáme 

tam finančné vyjadrenie, zakomponovať do uznesenie či je alebo nie je spoluúčasť 

obce  

- či by nebolo vhodné zamerať sa na telocvičňu Základnej školy  

- poďakovanie prednostke úradu za prezentáciu, ktorú vytvorila 
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Do rozpravy sa prihlásila PhDr. Mgr. Kúdelková: 

- upraviť a viac sa sústrediť na  prostredie,  kde sú už vybudované multifunkčné ihriská   

- dlhodobejšie sa zamyslieť čo chceme robiť a kde chceme robiť, myslieť do budúcna 

- transparentnejšie využívať voľné priestory 

- pozrieť ako sú zmluvy postavené ohľadne multifunkčných ihrísk 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik 

- pochvala prednostke, teší sa na spoluprácu 

- vidí pozitívum v tomto projekte obec by získala hodnotnú vec  

- pripomienky ku konkrétnym bodom, ktoré sú vo výzve 

-  bez súhlasu školy by tento projekt z jeho strany nebol podporený  

- hľadať konkrétne výzvy 

 

Do   rozpravy sa prihlásila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- nie sú žiadne zámery, prijaté uznesenie, nastavený rozpočet 

- oboznámila na pracovnom zastupiteľstve, ktoré výzvy sú momentálne spustené  

- nie je možné umiestniť multifunkčné ihrisko na iné miesto, podmienkou je, že sa musí 

nachádzať v areáli školy 

- priestor, kde sa nachádzajú multifunkčné ihriská nie je dostačujúci  pre vybudovanie 

ďalšieho, v podmienkach je konkretizované aké rozmery má mať multifunkčné ihrisko 

- bez komunikácie s riaditeľkou Základnej školy by nebola výzva na 4 zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva predložená a víta takúto aktivitu 

- ZŠ Jaroslava Simana má 370 žiakov momentálne 

- snaha o zveľaďovanie tejto obce 

- čo sa týka telocvične 16.8.2019 bude na Olympijský výber zaslaná žiadosť na 

telocvičňu 

 

Do rozpravy sa prihlásil zástupca starostu Ing. Dundovič: 

- či bude podpora štátu o vybudovanie nového multifunkčného ihriska, keď pred pár 

rokmi boli za pomoci dotácie zo štátneho rozpočtu vybudované multifunkčné ihrisko 

za kinom 

- bežecká dráha sa nevybudovala v areáli ZŠ Jaroslava Simana z dôvodu nenájdenia 

vhodného miesta, kde by sa rozmerovo zmestilo 

 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Hlaváčik: 

- otázka, že v podmienkach sa píše, že prednosť má obec, v ktorej nie je prevádzkovaná 

ľadová plocha 

 

Do rozpravy sa prihasila poslankyňa Ing. Rolincová: 

- či sa uznesením nezaviaže plocha, na ktorej má byť multifunkčné ihrisko na 10 rokov 

ak nám neschvália dotáciu 

- či bude možné potom ďalej disponovať s pozemkom  

 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Hlaváčik: 

- návrh uznesenie je už priamo na schválenie prenájmu 

- je to prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka Mgr. Kmeťová: 
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- citácia z výzvy na prekladanie žiadostí k projektu bod číslo 9. povinné súčasti žiadostí 

obcí, odsek c.  

Do rozpravy sa zapojila Ing. Rolincová: 

- preformulovanie uznesenia č. 66/2019 

 

Do rozpravy sa zapojil zástupca starostu Ing. Dundovič: 

- poznámka aby sa nestalo, že sa budú musieť vrátiť dotácie na multifunkčné ihrisko, 

keďže na jedno multifunkčné ihrisko už obec dostala dotáciu zo štátu 

 

Do rozpravy sa zapojila poslankyňa Pastírová:  

- prvé  multifunkčné ihrisko bolo z financií vlády, keď sa prerozdeľovali multifunkčné 

ihriská po obciach  

 

Do rozpravy sa zapojil poslanec Ing. Bánik: 

- spolufinancovanie či nie je potrebné schváliť 

- počet žiakov na ZŠ Jaroslava Simana je 370 žiakov a potrebných je 450 žiakov či už 

teraz to nie je dôvod k tomu, že nás nevyberú 

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- spolufinancovanie nie je podmienkou 

- áno 370 žiakov je jediné riziko k tomu, že obec Valaská nemusia vybrať 

 

Do rozpravy sa zapojila poslankyňa Pastírová: 

- deti zo  špeciálnej školy  – Odborné učilište internátne častejšie využívajú ľadovú 

plochu 

 

Do rozpravy sa zapojila poslankyňa PhDr. Mgr. Kúdelková: 

- pozrieť zmluvu na multifunkčne ihrisko (ľadová plocha) z akých dotácií bolo 

multifunkčné ihrisko zhotovené 

 

Do rozpravy sa zapojil poslanec Vrbovský: 

- do žiadostí by bolo potrebné uviesť, že v obci sa už nachádza multifunkčné ihrisko 

a z akých dotácií bolo zhotovené 

 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová:  

- formulár žiadostí je presne zadefinovaný  

- podstatný je motivačný list a schopnosť byť pripravený na realizáciu projektu 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

- športoviská by mali byť v areáli školy 

 

Do rozpravy sa zapojil poslanec Ing. Bánik: 

- nie je jasné teda, kde bude multifunkčné ihrisko stáť 

- nie je jasné, aké parcelné miesto budú poslanci schvaľovať 

 

Do rozpravy sa prihlásil starosta obce: 

- ospravedlnil sa, že parcelu kde bude multifunkčné ihrisko stáť nemá preverenú 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie 
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Prestávka: 18:45 – 18:50 hod 

Poslankyňa Pastírová sa ospravedlnila a opustila rokovanie obecného zastupiteľstva 18:50 

hod 

 

Uznesenie č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

súhlasí 

a) so zapojením sa do projektu „Podpora rozvoja športu“ a teda na vybudovanie 

multifunkčného ihriska v areáli základnej školy Valaská  

b)  v prípade jeho schválenia súhlasí s prenájmom časti pozemku vedený na LV pod 

číslom 980, parcela registra C par. Č. 1394/1 o výmere 12946 m2  

c) súhlasí s financovaním prípravných prác obcou (prípojky vody, elektriny 

a v aktuálnom prípade zrovnanie plochy na rovinatý povrch) 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 9 (Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Krupa, Vrbovský, Ing. Bánik,  

      Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová, Ing. Rolincová MSc.) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené 

 

 

 

 

 

9. Interpelácie poslancov 

 

 

Poslanec Datko sa ospravedlnil 

a opustil rokovanie obecného zastupiteľstva 18: 55  hod. 

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik  

 

- otázka týkajúca sa práce obecného úradu vo veci zverejňovania dokumentov na web 

sídlo obce Valaská  (zverejňovať dokumenty tak aby sa k nim občan ľahko dostal) 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča 

- pracuje sa na náprave 
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Odpovedala prednostka úradu Mgr. Kmeťová: 

- so stránkou Weby Group sa ťažšie pracuje, komplikované nahadzovanie jednotlivých 

položiek do systému 

- pani prednostka vysvetlila, kde na web stránke Valaská sa nachádzajú  VZN – 

Všeobecne záväzné nariadenia 

- od 1. 1.2020 by mala spravovať stránku obec Valaská iná spoločnosť  

Poslankyňa Ing. Rolincová 

- informovala, že pred pracovným zastupiteľstvom poslala pani prednostke zoznam 

interpelácií, kde bolo 23 otázok 

- odpovede by poprosila mať písomne ak by to bolo možné 

- otázka ohľadne prepadového územia 

- žiadna informačná tabuľa k oploteniu v Starej Valaskej na ihrisku (pri detských 

preliezkach) 

- rekonštrukcia domu smútku  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča 

- odpovede na Vaše otázky Vám budú zaslané mailom 

 

Odpoveď prednostky Mgr. Kmeťovej  

- prepadlisko je oplotené, tabuľa sa tam nenachádza 

- na web stránke obce Valaská je zverejnený dokument, na ktorom sú znázornené 

nebezpečné miesta 

- detské ihrisko by bolo najvhodnejšie presunúť na iné miesto z dôvodu bezpečnosti 

- istič v dome smútku bol vymenený (dva roky nebol odpisovaný stav vodomeru) 

 

Poslanec Vrbovský: 

- umiestnenie informačnej tabule pri jazierku s labuťami, aby návštevníci vedeli ako 

a čím majú byť labute kŕmené  

- vyčistenie Teplice (nedostatočne je vyčistená) 

- vyčistenie potokov z Potôčkov sú veľmi zanesené 

- vyčistenie  všetkých odrážok 

- vyčistenie rigolu v Starej Valaskej čo sa napája na Teplicu  (napája sa od p. Mojžiša)  

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča: 

- pracuje sa na zrenovovaní Tajchu 

- na vyčistení všetkých spomenutých miest sa bude pracovať 

 

Odpoveď prednostky Mgr. Kmeťovej 

- riešime ako zabezpečiť kŕmenie labutí v zime 

- na FB stránke Valaská bol pridaný oznam o zákaze kŕmenia labutí chlebom a  tom ako 

kŕmiť labute  
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- dobrovoľníci, ktorí chovajú labute aj na svoje náklady 

Poslanec Ing. Bánik 

- doplnil, že je potrebné aj vyčistenie rigolov smerom na Lipovú 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča 

- mám poznačený aj rigol smerom na Lipovú   

Poslankyňa Ing. Rolincová 

- návrh o priebežnom informovaní o plánovaných aktivitách a zrealizovaných aktivitách 

občanov vo Valaštianskom hlásniku  

Odpoveď starostu obce Valaská  

- obstaráva sa geometrický plán, pozície tohto múru následne sa to bude riešiť 

Poslanec Krupa 

- čo sa týka studničky boli sme osobne s Ing. Prčom – bude sa to riešiť 

- Švermová 451 asfaltovanie činžiaku (majú problém v zime)   

- zrkadlá v Suchej doline 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču 

- je to v štádiu riešenia  

 

Poslankyňa Mgr. Karolová  

- záznam nebolo počuť 

 

10. Diskusia, podnety občanov 

Poslanci diskutovali so starostom obce k nasledovným témam: 

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik 

- návrh zákazu fajčenia okolí športovísk a kultúrnych zariadení v obci 

 

Prednostka úradu Mgr. Kmeťová 

- VZN treba prerobiť resp. urobiť nové, staré  sú nevyhovujúce 

- súčinnosti úradu s poslancami pri vytváraní VZN 

 

Poslankyňa Ing. Rolincová  

- obnova ZPOZU  

 

Starosta obce Mgr. Jenča 

- budeme na tom pracovať aby sme čo najskôr  spoluprácu obnovili 

 

Prednostka obecného úradu Mgr. Kmeťová 

- vysvetlenie fungovania ZPOZ-u 

 

Poslankyňa PhDr. Mgr. Kúdelková 

- vyzvať majiteľa automobilu, ktoré sa nachádza na parkovisku pod zástavkou pri moste 

smer BB 

- preplnené verejné smetné koše (vyšmirgľovať a natrieť tieto smetné koše)  
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- neporiadok na cintoríne, upozorniť aktivačných pracovníkov aby dodržiavali pracovné 

návyky, dávali si pozor na náradie s, ktorým pracujú 

- aktivační pracovníci kvôli bezpečnosti by mali nosiť pracovné vesty 

- vypracovanie cintorínskeho poriadku 

- aktualizovať informačnú tabuľu   

 

Poslanec Ing. Bánik 

- prvotná aktivita čo sa týka ZPOZU by mala prísť z obecného Úradu 

- odporúča v rámci obecného úradu aby pracovníci jednotlivých útvarov si sami prešli 

VZN, ktoré spadajú pod ich kompetencie    

 

 

 

 

 

11. Záver rokovania 

Starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu,  zaželal všetkým príjemné prázdniny 

a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:30 hod. 

 

 

 

 

 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 14. júna  2019 si 

môžete pozrieť na obecnej stránke v priečinku samospráva, zasadnutia OcZ – zvukový 

záznam, alebo na odkaze online vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-12-6-2019/ 
 

 

 

Valaská, 15. augusta  2019 

 

 

    

 

     Mgr. Dana Kmeťová            Mgr. Peter Jenča 

prednostka ocú Valaská                 starosta obce Valaská 

 

 

 

 

               Mgr. Lucia Karolová                               Jozef Vrbovský 

Overovateľka zápisnice        overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

https://tveso.sk/ocz-valaska-12-6-2019/

