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 O b e c    V a l a s k á  

H l a v n ý    k o n t r o l ó r   o b c e 

 

 
V súlade s § 18f, ods.1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej  

 

 

 

 

Správu 

o výsledkoch kontroly plnenia uznesení za obdobie máj 2013 – október 2014 

a uznesenia číslo 122/2012 OcZ 
 

 

 

Uznesenie 

číslo 

Dátum 

konania OcZ 
Obsah 

Termín 

splnenia 
Zodpovedný Stav 

122/2012 OcZ 17.12.2012 

Odpredaj obecných bytov: 

- Hronská ul. 429 – 1 byt 

- Nám.1.Mája 460 – 7 bytov 

Po splnení 

podmienok  

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Na OcZ dňa 18.9.2013 bol schválený odpredaj 8 bytov. Jeden obecný byt bol v čase schvaľovania uznesenia č. 

122/2012 OcZ už odpredaný do osobného vlastníctva. Zo siedmich obecných bytov 5 nájomcov splnilo podmienky na 

uskutočnenie odpredaja obecného bytu do osobného vlastníctva v zmysle zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov. Dvaja nájomníci si nesplnili podmienky na odkúpenie obecného bytu- Bartoš  P. a Berčíková 

A. Piatim nájomníkom obecné zastupiteľstvo uzneseniami schválilo odpredaj obecného bytu do osobného vlastníctva  

( Bartoš M a Bartošová - 163/2013 OcZ,   Giertl – 164/2013 OcZ,   Harvan a Harvanová – 294/2014 OcZ,   Oláhová – 

295/2014 OcZ, Holubeková – 167/2013 OcZ , bližšie informácie sú uvedené konkrétne k jednotlivým uzneseniam ). 

 

147/2013OcZ 19.6.2013 

VZN č.1/2013- príspevok za 

pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD 

a v školskej jedálni 

Účinnosť od 

1.9.2013 

Prednosta  

OcÚ 
Splnené 

Pozn: Od 1.9.2013 sa postupuje v zmysle VZN č. 1/2013. VZN nadobudlo účinnosť 1.9.2013, v zmysle zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Interný predpis na spôsob odovzdávania finančných prostriedkov organizáciami  

nebol prednostom obce vypracovaný ( ako príloha alebo dodatok k VZN ). Na základe vysvetlenia prednostom 

obecného úradu, zariadení, ktorých sa týka spôsob a termín prevodu finančných prostriedkov majú zakotvené 

v svojich interných predpisoch. 

 

155/2013 OcZ 18.9.2013 
Zmena výšky nájomného za 

NP v obci Valaská 
1.1.2014 

Prednosta  

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Slovenská pošta odmietla podpísať novú zmluvu s novými podmienkami ( výška nájomného ) a v súčasnosti je 

to riešené prostredníctvom právneho zástupcu obce.  

Nedostatkom je, že zmluvy ( povinne zverejňované podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) neboli zverejnené v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa používania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluvy 

o podnájme neboli zverejnené do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluvy 

nenadobudli účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďže sa zmluvy do troch mesiacov 

od ich uzavretí nezverejnili, platí, že k uzavretiu zmlúv nedošlo ( predmetné zmluvy neexistujú, nenadobudli platnosť 

ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môžu byť považované 

za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môže byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, o ktorých sa 

zmluvné strany domnievajú, že existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie nových zmlúv, ktoré 

budú následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 



159/2013 OcZ 18.9.2013 Pridelenie NP- Dobrotová 30.9.2013 
Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Podnájomná zmluva bola p. Dobrotovou podpísaná dňa 31.10.2013.  

Nedostatkom je, že zmluva ( povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) nebola zverejnená v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa používania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluva 

o podnájme nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluva 

nenadobudla účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďže sa zmluva do troch mesiacov 

od jej uzavretia nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ( predmetná zmluva neexistuje, nenadobudla 

platnosť ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môžu byť 

považované za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môže byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, 

o ktorých sa zmluvné strany domnievajú, že existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie novej 

zmluvy, ktorá bude následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

160/2013 OcZ 18.9.2013 
Odpredaj pozemkov pod 

garážami 
 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Vlastníci garáži sú postupne listami upozorňovaní o odpredaji pozemkov pod garážami v zmysle uznesenia 

160/2013 OcZ, následne sú pozemky vlastníkom garáži postupne odpredávané na základe uznesení.  

 

 

163/2013 OcZ 18.9.2013 
Odpredaj bytov –       

p.Bartoš M. a p. Bartošová 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: O schválení odpredaji bytu boli upovedomení nájomcovia listom 10.10.2013. V súčasnej dobe je evidovaná 

pohľadávka, odpredaj bytu bol pozastavený.  

 

 

164/2013 OcZ 18.9.2013 Odpredaj bytov – p. Giertl 
Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: O schválení odpredaji bytu bol upovedomený nájomca listom 10.10.2013. p. Giertl splnil podmienky, nie sú 

evidované pohľadávky a byt bude odpredaný na splátky. 

 

 

165/2013 OcZ 18.9.2013 
Odpredaj bytov – p. Harvan 

a p. Harvanová 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
Zrušené 

Pozn: Nájomcovia boli informovaní o schválení odpredaji bytu do osobného vlastníctva, ale odkúpenie sa uskutoční až 

po uskutočnení a zapísaní zmeny spoluvlastníckych podielov na KÚ v Brezne. Uznesenie bolo zrušené uznesením 

294/2014 OcZ. 

 

 

175/2013 OcZ 20.11.2013 
Zámena NP –  

Dobrotová - Poliaková 
Ihneď 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn:  Dňa 28.11.2013 boli podpísané zmluvy o podnájme NP uzatvorené medzi VALBYTom, s.r.o. a POTRAVINY 

PLUS a medzi VALBYTom, s.r.o. a M. DOBROTOVOU (s podmienkami podľa uznesenia). 

Nedostatkom je, že zmluvy ( povinne zverejňované podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) neboli zverejnené v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa používania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluvy 

o podnájme neboli zverejnené do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluvy 

nenadobudli účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďže sa zmluvy do troch mesiacov 

od ich uzavretí nezverejnili, platí, že k uzavretiu zmlúv nedošlo ( predmetné zmluvy neexistujú, nenadobudli platnosť 

ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môžu byť považované 

za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môže byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, o ktorých sa 

zmluvné strany domnievajú, že existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie nových zmlúv, ktoré 

budú následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 



182/2013 OcZ 20.11.2013 
Vymáhanie dlhov – byty 

Nám. 1.Mája 460 – 2 byty 
31.12.2013 

Starosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Dlžníci ( Bartoš P. a Berčíková A.) boli listami zo dňa 21.11.2013 oboznámení o termíne na vypratanie 

a odovzdanie bytov. Ak nesplnia termín na vypratanie, budú cez exekučnú spoločnosť vysťahovaní, termín na 

vypratanie nebol dodržaný. 

Postup pri byte p. Bartoša: 

4.11.2011 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

24.11.2011 – výpoveď z nájmu bytu 

9.11.2011 – oznámenie  dlžoby dražobnej spoločnosti  

12.12.2011 – žiadosť o odovzdanie bytu ( v tomto čase sa o prípad začala zaoberať kancelária prezidenta SR ) 

23.1.2012 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

8.8.2012 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

14.11.2012 – upovedomenie na základe uznesenia 83/2012 OcZ 

21.11.2013 – výzva na vypratanie a odovzdanie bytu 

14.11.2014 – posledná výzva na zaplatenie nedoplatkov 

Postup pri byte p. Berčíkovej: 

26.8.2010 – výpoveď z nájmu bytu 

1.12.2010 – odovzdanie bytu 

9.11.2011 – oznámenie  dlžoby dražobnej spoločnosti  

14.11.2012 – upovedomenie o nedoplatku 

21.11.2013 – výzva na vypratanie a odovzdanie bytu 

14.11.2014 – posledná výzva na zaplatenie nedoplatkov 

 

 

215/2014 OcZ 

– 253/2014 

OcZ 

5.3.2014 

Schválenie odpredaju 

nehnuteľnosti – pozemky 

pod garáže 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Kúpne zmluvy sú pripravené na podpisy s kupujúcimi. Kupujúci sú vyzývaní, aby sa dostavili na OÚ, aby si 

mohli preštudovať pripravené kúpne zmluvy. Uzavreté zmluvy sa následne zverejňujú na webovom sídle obce 

Valaská. 

 

254/2014 OcZ 5.3.2014 
Prenájom NP – Školská 448 

– Zuzana Čuchranová 
10.3.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Podnájomná zmluva bola uzavretá dňa 31.3.2014. 

Nedostatkom je, že zmluva ( povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) nebola zverejnená v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa používania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluva 

o podnájme nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluva 

nenadobudla účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďže sa zmluva do troch mesiacov 

od jej uzavretia nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ( predmetná zmluva neexistuje, nenadobudla 

platnosť ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môžu byť 

považované za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môže byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, 

o ktorých sa zmluvné strany domnievajú, že existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie novej 

zmluvy, ktorá bude následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

256/2014 OcZ 5.3.2014 
Štúdia parkovacích miest 

v obci Valaská  
30.9.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn:  Štúdia parkovacích miest nebola vypracovaná. 

Vyjadrenie prednostu OÚ: podľa prieskumu je možné zriadenie 6 parkovacích plôch na sídlisku s tým, že budú 

zrušené dve športové ihriská, ktoré v súčasnosti nie sú využívané, a tiež na úkor trávnatých plôch v bezprostrednej 

blízkosti obytných domov. 

 

257/2014 OcZ 5.3.2014 
Reštrukturalizácia 

spoločnosti VALBYT s.r.o.  
30.6.2014 

Starosta 

obce 
V plnení 

Pozn:  Ekonomická analýza reštrukturalizácie spoločnosti VALBYT, s.r.o. nebola vypracovaná. OcZ odporučilo 

starostovi obce vypracovať ekonomickú analýzu. Splnenie tohto uznesenia je v plnej kompetencie starostu obce 

Valaská ako štatutárneho orgánu. 

 



260/2014 OcZ 4.6.2014 
Správa HK – plnenie 

uznesení 

Najbližšie 

zasadnutie 

OcZ 

Prednosta OcÚ Splnené 

Pozn: Prednosta obecného úradu dostal za úlohu vypracovať podrobnú správu o plnení uznesení prijatých od 

17.12.2012, ktoré sú v správe HK v konštatovaní, že sú v plnení.  

 

261/2014 OcZ 4.6.2014 Správa HK – 1/2014  

Najbližšie 

zasadnutie 

OcZ 

Prednosta OcÚ 
Nesplne

né 

Pozn:  Prednosta obecného úradu mal určiť zodpovedné osoby za zistené nedostatky a informovať poslancov na 

najbližšom zasadnutí OcZ. 

Na obecnom zastupiteľstve dňa 30.9.2014 nebola podaná informácia o plnení tohto uznesenia. Prednosta OÚ 

konštatoval, že dôsledky vyvodil starosta obce v zmysle svojich právomocí a Zákonníka práce. 

 

269/2014 

OcZ– 

292/2014 OcZ  

4.6.2014 

Schválenie odpredaju 

nehnuteľnosti – pozemky 

pod garáže 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Kúpne zmluvy sú pripravené na podpisy s kupujúcimi. Kupujúci sú vyzývaní, aby sa dostavili na OÚ, aby si 

mohli preštudovať pripravené kúpne zmluvy. Uzavreté zmluvy sa následne zverejňujú na webovom sídle obce 

Valaská. 

 

293/2014 OcZ 4.6.2014 
Prenájom NP – sudové 

a fľaškové víno  
10.6.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn:  Podnájomná zmluva bola uzavretá dňa 30.6.2014. 

Nedostatkom je, že zmluva ( povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) nebola zverejnená v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa používania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluva 

o podnájme nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluva 

nenadobudla účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďže sa zmluva do troch mesiacov 

od jej uzavretia nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ( predmetná zmluva neexistuje, nenadobudla 

platnosť ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môžu byť 

považované za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môže byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, 

o ktorých sa zmluvné strany domnievajú, že existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie novej 

zmluvy, ktorá bude následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

294/2014 OcZ 4.6.2014 
Odpredaj bytov – p. Harvan 

a p. Harvanová 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn:  V súčasnej dobe je opäť vedená pohľadávka voči p. Harvanovi a p. Harvanovej, predaj bytu bol pozastavený 

 

296/2014 OcZ 4.6.2014 
Odpredaj pozemku – SVB 

Októbrová 472/2 
 

Prednosta 

OcÚ 
Splnené 

Pozn:  Kúpna zmluva medzi obcou a kupujúcimi bola podpísaná, zverejnená bola na webovom sídle obce dňa 

16.3.2015, účinnosť zmluva nadobudla dňa 17.3.2015. 

 

297/2014 OcZ 4.6.2014 
Zámena pozemku                 

- p. Kučera 
 

Prednosta 

OcÚ 

Pozasta

vené 

Pozn:  Zmluva O zámene časti pozemku nebola uzavretá 

 

298/2014 OcZ 4.6.2014 
Zámer na odpredaj pozemku 

- p. Kučera  

V zmysle 

zákona 

Prednosta 

OcÚ 

Pozasta

vené 

Pozn: Zámer na odpredaj pozemku bol pozastavený 

 

 

 



304/2014 OcZ 11.8.2014 
Voľby – komunálne – 

predvolebná kampaň 
30.9.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Príprava návrhu VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie plagátov v čase predvolebnej kampane  

VZN na pripomienkovanie nebolo obecnému zastupiteľstvu predložené v termíne. 

  

311/2014 OcZ 30.9.2014 Správa HK 4/2014 31.10.2014 
Prednosta 

OcÚ 
Splnené 

Pozn: Doriešenie nájomného vzťahu s MVDr. Pavelkovou – miestne hospodárstvo.  

Dňa 11.11.2014 bola uzavretá nájomná zmluva s platobnými podmienkami za služby a za energie pre NP. 

 

317/2014 

OcZ– 

374/2014 OcZ  

30.9.2014 

Schválenie odpredaju 

nehnuteľnosti – pozemky 

pod garáže 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Kúpne zmluvy sú pripravené na podpisy s kupujúcimi. Kupujúci sú vyzývaní, aby sa dostavili na OÚ, aby si 

mohli preštudovať pripravené kúpne zmluvy. Uzavreté zmluvy sa následne zverejňujú na webovom sídle obce 

Valaská. 

 

375/2014 OcZ 30.9.2014 
Obec Podbrezová – odpredaj 

pozemku 
 

Prednosta 

OcÚ 
Splnené 

Pozn: Zmluva bola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami, zverejnená bola 15.12.2014 na stránke obce 

Podbrezová. 

378/2014 OcZ 30.9.2014 Správa HK 3/2014  
Starosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Na základe výsledku kontroly odporučilo OcZ starostovi obce vysporiadať nezaplatený schodok za rok 2013 za 

prenájom NP a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou VALBYT, s.r.o. za rok 2014 -  s účinnosťou od 

1.1.2014. Splnenie tohto uznesenia je v plnej kompetencie starostu obce Valaská ako štatutárneho orgánu. 

 

386/2014 OcZ 11.11.2014 
Zámer na odpredaj pozemku  

p. MUDr. Juraj Pepich 

V zmysle 

zákona 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: OcZ súhlasilo so zverejnením zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská pre žiadateľa 

MUDr. Juraja Pepicha, na zákonom stanovenú dobu – 15 dní.  

 

388/2014 

OcZ– 

396/2014 OcZ  

30.9.2014 

Schválenie odpredaju 

nehnuteľnosti – pozemky 

pod garáže 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Kúpne zmluvy sú pripravené na podpisy s kupujúcimi. Kupujúci sú vyzývaní, aby sa dostavili na OÚ, aby si 

mohli preštudovať pripravené kúpne zmluvy. Uzavreté zmluvy sa následne zverejňujú na webovom sídle obce 

Valaská. 

398/2014 OcZ 8.12.2014 
Predloženie Štatútu obce 

a Rokovacieho poriadku 

Najbližšie 

rokovanie OcZ 

Starosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: OcZ uložilo Obecnému úradu vypracovať v súlade s platnou legislatívou a predložiť poslancom na najbližšie 

rokovanie OcZ Štatút obce valaská a Rokovací poriadok obce Valaská  

 

399/2014 OcZ 8.12.2014 

Predloženie Zásady 

hospodárenia s majetkom 

obce 

Najbližšie 

rokovanie OcZ 

Starosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: OcZ uložilo Obecnému úradu vypracovať v súlade s platnou legislatívou a predložiť poslancom na najbližšie 

rokovanie OcZ Zásady hospodárenia s majetkom obce  

 

400/2014 OcZ 8.12.2014 

Predloženie Plánu 

investičných akcií na rok 

2015 

Najbližšie 

rokovanie OcZ 

Starosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: OcZ uložilo Obecnému úradu vypracovať a predložiť poslancom na najbližšie rokovanie OcZ Plán investičných 

akcií na rok 2015  



401/2014 OcZ 8.12.2014 
Priame vysielanie zo 

zasadnutí OcZ  

Najbližšie 

rokovanie OcZ 

Starosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: OcZ uložilo Obecnému úradu zabezpečiť priame vysielanie z každého zasadnutia OcZ  

402/2014 OcZ 8.12.2014 
Kontrola zaevidovaných 

zmlúv 

Najbližšie 

rokovanie OcZ 
HK V plnení 

Pozn: OcZ uložilo HK obce vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok všetkých evidovaných zmlúv na 

obecnom úrade za roky 2011 až 2014.  

 

403/2014 OcZ 8.12.2014 Kontrola faktúr 
Najbližšie 

rokovanie OcZ 
HK V plnení 

Pozn: OcZ uložilo HK obce vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok všetkých zaplatených faktúr od 1000 € 

za roky 2011 až 2014.  

 

404/2014 OcZ 8.12.2014 Kontrola MT a MI 
Najbližšie 

rokovanie OcZ 
HK V plnení 

Pozn: OcZ uložilo HK obce vykonať kontrolu prideľovania a financovania služobných mobilných telefónov 

a mobilného internetového pripojenia za rok 2014. 

 

405/2014 OcZ 8.12.2014 Dohody o vykonaní práce 30.6.2015 HK Zrušené 

Pozn: OcZ uložilo HK obce zistiť opodstatnenosť a účelnosť všetkých dohôd o vykonaní práce za rok 2014. Toto 

uznesenie bolo zrušené uznesením 34/2015 zo dňa 25.2.2015. 

 

30/2015 25.2.2015 

Žiadosť o vypracovanie 

podkladov k uzneseniam 

398, 399,400/2014 OcZ  

31.3.2015 
Prednosta  

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Obecný úrad vypracoval a predložil OcZ – Rokovací poriadok OcZ ( uskutočnilo sa aj pripomienkovanie 

poslancov ohľadom RP OcZ ),       Štatút obce Valaská ( zverejnený ) ešte nebol aktualizovaný a ani pripomienkovaný,      

Zásady hospodárenia s majetkom obce boli predložené OcZ, ale neuskutočnila sa aktualizácia a ani pripomienkovanie 

Zásad hospodárenia,       Plán investičných akcií na rok 2015 Obecným úradom nebol OcZ predložený. 

 

35– 44/2015  25.2.2015 

Schválenie odpredaju 

nehnuteľnosti – pozemky 

pod garáže 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Kúpne zmluvy sú pripravené na podpisy s kupujúcimi. Kupujúci sú vyzývaní, aby sa dostavili na OÚ, aby si 

mohli preštudovať pripravené kúpne zmluvy. Uzavreté zmluvy sa následne zverejňujú na webovom sídle obce 

Valaská. 

45/2015 25.2.2015 
Vypracovanie integrovaného 

rozvoja operač. programu 
 Starosta OcÚ V plnení 

OcZ schválilo návrh na spracovanie Integrovaného rozvoja operačného programu obce valaská na roky 2014 – 2020  

46/2015 25.2.2015 

Vypracovanie plánu 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja  obce  

 Starosta OcÚ V plnení 

OcZ schválilo návrh na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská na roky 2014 – 2020   

49/2015 25.2.2015 Rozpočtové opatrenie č.1 ihneď Starosta OcÚ Splnené 

OcZ schválilo návrh na zmenu v položkách obsiahnutých v rozpočtovom opatrení č.1 

50/2015 25.2.2015 
Zásady odmeňovania 

poslancov a členov komisií 
31.3.2015 

Prednosta  

OcÚ 
Splnené 

OcZ žiadalo obecný úrad o písomné vypracovanie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisii. 

 

Vo Valaskej, dňa 8.4.2015 
 

               .................................................. 

                     Ing. Martin Havaš 

                  hlavný kontrolór obce 



 

 

  


