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Zápisnica 

 

z druhého riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 11. januára 2023 v zasadačke OcÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:05 hod. 

Koniec zasadnutia: 17:25 hod.  

 

Prítomní poslanci: Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, 

Dobrotová, Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský  

Hlavná kontrolórka obce: ospravedlnená 

Ospravedlnení: Bc. Radovan Antal 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 13 

ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa prezenčnej listiny je 

prítomných 10 poslancov. Ospravedlnený z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je 

Bc. Radovan Antal. Prezenčná listina je súčasťou zápisnice.  

 

2. Schválenie programu 

Predkladá starosta obce Valaská Mgr. Peter Jenča. Návrh programu bol v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení  zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 05.01.2023. 

 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

Starosta obce Valaská dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

 

Uznesenie č.40/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Program 2. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

komisie, voľba volebnej komisie) 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

5. Záver 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
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Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

Starosta dal návrh doplniť bod č. 4 a to spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Valaská.  

 

Starosta sa opýtal či má niekto iný návrh. Nikto nemal návrh na zmenu či doplnenie programu 

rokovania.  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Starosta skonštatoval, že zmena v programe bola prijatá.  

Starosta prečítal zmenený program rokovania.  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

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

            komisie, voľba volebnej komisie) 

4.  Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Valaská 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

6. Záver 

 

 

3.Procedurálne otázky  

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva: Ing. 

Alexandra Poliaková 

 

Za overovateľov zápisnice určuje: Milenu Dobrotovú, Michala Kováča 

 

Za predsedu návrhovej komisie navrhuje Ing. Jána Dundoviča, za členov návrhovej komisie 

Bc. Mareka Moru a Jozefa Vrbovského 

 

Za predsedu volebnej komisie navrhujem p. Ing. Petra Bánika a za členov volebnej komisie 

PhDr. Zuzanu Kúdelkovú a Ing. Zuzanu Rolincovú, MSc. 
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Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 41/2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú 

B/ Overovateľov zápisnice: Milenu Dobrotovú 

    Michala Kováč 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Bc. Marek Mora; Jozef Vrbovský  

 

III/ ZRIAĎUJE volebnú komisiu v zložení: 

      Predseda: Ing. Peter Bánik 

      Členovia: PhDr. Zuzanu Kúdelkovú; Ing. Zuzanu Rolincovú, MSc. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 (Ing. Dundovič, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Bc. Mora, Ing. 

Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Valaská 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Obecné zastupiteľstvo je povinné určte akým spôsobom sa bude vykonávať voľba hlavného 

kontrolóra. Návrh je, že voľba sa bude konať tajným hlasovaním. 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Odchod poslanca PaedDr. Matúša Mageru z riadneho rokovania OcZ v čase o 16:14 hod. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 42/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE 

 

v súlade  §4 ods. 1 a §10 odst.12 písmena b, rokovacieho poriadku OcZ  spôsob voľby hlavného 

kontrolóra tajným hlasovaním. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Bc. Mora, Ing. 

Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská 

Príchod poslanca PaedDr. Matúša Mageru nariadne rokovanie OcZ v čase o 16:15 hod. 

 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

V zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s bodom VII uznesenia č. 155/2022 Obecného zastupiteľstva Valaská, ktorým sa dňa 

23. novembra vyhlásila voľba hlavného kontrolóra Obce Valaská sa uskutočnilo stretnutie 

Komisie na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra obce. Otváranie doručených prihlášok sa uskutočnilo dňa 

22.12.2022 o 14.00 hod., v zasadačke obecného úradu Valaská. 

Prítomný predseda komisie Ing. Bánik, členovia komisie PhDr.,Mgr. Kúdelková a Ing. 

Rolincová, MSc, posúdili zákonné náležitosti doručených prihlášok a to dodržanie termínu 

podania do 21.12.2022 do 15.00 hod. a úplnosť predložených požadovaných dokladov. 

V stanovenom termíne bolo na obecný úrad doručených 6 obálok.  

 

Komisia skonštatovala že: 

Ing. Miroslava Vaisová 

Mgr. Radovan Majerík 

Mgr. Marcela Nátherová 

Ing. Jaroslav Demian 

Mgr. Martin Juhaniak 

Ing. Martina Molitoris Daxnerová PhD., 

  

splnili podmienky a majú právo vystúpiť na rokovaní v časovom rozsahu max. 3 minúty, počas 

ktorých im poslanci Obecného zastupiteľstva môžu položiť otázku. Po vystúpení kandidátov 

bude vykonaná voľba kontrolóra v zmysle volebného poriadku tajným hlasovaním. Prevzatie 

hlasovacích lístkov a obálky potvrdia poslanci obecného zastupiteľstva osobitne, 

vlastnoručným podpisom. Hlasovacie lístky sa upravujú krúžkovaním poradového čísla 

kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľbu hlavného kontolóra obce Valaská, môže byť 

zakrúžkované poradové číslo len jedného kandidáta. V prípade že na hlasovacom lístku nebude  
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zakrúžkovaný ani jeden kandidát, tento hlasovací lístok bude neplatný. V prípade označenia 

zakrúžkovaním viacerých kandidátov, je tento hlasovací lístok takisto neplatný.  

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska obecné 

zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom 

kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva 

riadi a výsledok žrebovania obecnému zastupiteľstvu oznamuje predseda komisie.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a pristúpil k predstavovaniu kandidátov: 

 

Ing. Martina Molitoris Daxnerová PhD., sa predstavila, a doplnila informácie, ktoré uviedla 

v životopise.  

 

Otázky poslancov: 

 

PaedDr. Matúš Magera s otázkou, aké skúsenosti má Ing. Martina Molitoris Daxnerová PhD., 

s pozíciou kontrolórky? A ako dlho vykonávala pozíciu kontrolórky? 

 

Odpovedala Ing. Martina Molitoris Daxnerová PhD., kontrolóra som v žiadnej obci 

nevykonávala.  

 

 Ing. Rolincová, MSc., vystúpila s otázkou aké najväčšie problémy sú v obci podľa Vašich 

skúseností? Čo treba kontrolovať v obci?  

 

 Odpovedala Ing. Martina Molitoris Daxnerová PhD., nie je mojim rozhodnutím čo môžem 

kontrolovať. Musím sa držať rozsahu kontrolných činností.  

 

 Ing. Jaroslav Demian, všetky potrebné informácie sú popísané v životopise, spomenul  

štúdium, terajšie zamestnanie, a dlhodobú prax v samospráve.  

 

Otázky poslancov: 

 

Ing. Dundovič, vystúpil s otázkou či popri svojom zamestnaní bude mať Ing. Jaroslav Demian 

čas na vykonávanie hlavného kontrolóra v obi.    

 

Ing. Jaroslav Demian odpovedal, že áno bude mať čas.  

 

Ing. Rolincová, MSc., vystúpila s otázkou, ako dobre pozná Ing. Jaroslav Demian našu obec 

ako podľa neho naša obec funguje. 

Ing. Jaroslav Demian odpovedal, v každej obci je niečo lepšie a niečo horšie. Obec poznám, 

chodím sem aj na rôzne podujatia.    
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Mgr. Martin Juhaniak sa predstavil, informoval poslancov, že pôsobí v samospráve. 

Informoval o svojom profesijnom živote a skonštatoval, že všetky potrebné informácie sú 

uvedené v životopise.  

 

Otázky poslancov: 

 

Ing. Dundovič, vystúpil s otázkou, ktorá je smerovaná všetkým kandidátom či popri svojom 

zamestnaní budú mať čas na prácu hlavného kontrolóra. Boli sme zvyknutí, že kontrolór 

v určite dni a hodiny bol na úrade a bol nápomocný či už zamestnancom úradu alebo 

poslancom.  

 

Mgr. Martin Juhaniak odpovedal, že nevidí v tom problém dohodnúť sa, že ktoré dni by bol na 

úrade. 

 

Ing. Rolincová, MSc., sa opýtala na jedno zo školení, ktoré p. Juhaniak absolvoval. 

 

Mgr. Martin Juhaniak odpovedal, že absolvoval množstvo školení, hlavne také školenie, ktoré 

sa v tom čase dotýkali práce, ktorú robil. 

 

 

Mgr. Radovan Majerík, skonštatoval, že nebude parafrázovať svoj životopis, všetci ho dostali 

a oboznámili sa s ním. Porozprával o svojom aktuálnom pôsobení v pracovnej sfére a to BBSK. 

Bude mať dostatok času venovať sa aj práci kontrolóra. 

 

Otázky poslancov: 

 

PaedDr. Matúš Magera, sa opýtal či si neplánuje založiť rodinu do budúcna. 

 

Mgr. Radovan Majerík odpovedal, že má priateľku a samozrejme si plánuje založiť rodinu. 

 

Ing. Rolincová, MSc., sa opýtala či si vie p. Majerík predstaviť, že fyzicky sa bude nachádzať 

jeden dva dni v týždni ako kontrolór na úrade.  

 

Mgr. Radovan Majerík odpovedal, že nevidí v tom prblém. 

 

Mgr. Marcela Nátherová sa predstavila a nechala priestor pre otázky od poslancov. Je vo 

výpovednej lehote v zamestnaní preto na prácu kontrolórky bude mať čas. 

 

Otázky poslancov: 

 

 Ing. Rolincová, MSc., sa opýtala ako dobre pozná p. Náterová našu obce?   

 

Mgr. Marcela Nátherová odpovedala, že chodila do Valaskej na ZŠ školu.  

 

PaedDr. Matúš Magera, sa opýtal, že či dobre pochopil, že okrem práce hlavnej kontrolórky 

v obci by inú prácu nevykonávala?     

 

Mgr. Marcela Nátherová odpovedala, áno inú prácu okrem kontrolórky by som nevykonávala. 
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Ing. Miroslava Vaisová sa predstavila. Informovala poslancov, že ako hlavná kontrolórka 

pôsobí v troch obciach Mýto pod Ďumbierom, Predajná, Beňuš. Má bohaté skúsenosti s prácou 

kontrolórky. Pracovne bude stíhať pôsobiť fyzicky na úrade ako kontrolórka.   

 

Ing. Rolincová, MSc., sa opýtala ako to má p. Vaisová nastavené organizačne v ostatných 

obciach?  

 

Ing. Miroslava Vaisová odpovedala, že v každej obci je jeden deň a má povolený aj homeoffice.  

 

PaedDr. Matúš Magera, sa opýtal či okrem hlavnej kontrolórky vykonáva aj inú pracovnú 

činnosť? 

 

Ing. Miroslava Vaisová  odpovedala, že nie. Vykonáva len pracovnú činnosť hlavnej 

kontrolórky.  

 

Starosta ukončil predstavovanie kandidátov a vyzval poslancov aby pristúpili k tajnému 

hlasovaniu, kde si preberú na proti podpis hlasovací lístok s obálkou a odoberú sa hlasovať na 

miesto určené a následne vhodia hlasovací lístok do hlasovacej urny.   

 

Po ukončení hlasovania  a sčítania hlasovacích lístkov starosta vyzval predsedu volebnej 

komisie Ing. Peter Bánika, aby prečítal výsledky k voľbe hlavného kontrolóra obce Valaská 

(zápisnica z hlasovania voľby hlavného kontrolóra bude prílohou zápisnice z OcZ). 

 

Ing. Peter Bánik prečítal zápisnicu. V prvom kole voľby hlavného kontrolóra nebol zvolený 

žiaden kandidát. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov. Do druhého kola postúpil Ing. Jaroslav Demian a Mgr. Radovan Majerík 

s najvyšším počtom hlasov a to po tri hlasy.  

 

Starosta vyzval poslancov aby pristúpili k druhému kolu hlasovania voľby hlavného kontrolóra 

obce Valaská. Hlasovanie sa uskutočnilo rovnakým spôsobom ako v prvom kole.    

 

Po ukončení hlasovania a sčítania hlasovacích lístkov druhého kola voľby hlavného kontrolóra 

obce Valaská, starosta vyzval predsedu volebnej komisie Ing. Bánika, aby prečítal výsledky 

z druhého kola voľby hlavného kontrolóra obce Valaská (zápisnica z druhého kola voľby 

hlavného kontrolóra bude prílohou zápisnice z OcZ).  

 

Ing. Peter Bánik prečítal zápisnicu. V druhom kole voľby hlavného kontrolóra obce Valaská 

s najvyšším počtom hlasov bol zvolený Mgr. Radovan Majerík.    

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie aby predniesol návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 43/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/  Berie na vedomie 
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Zápisnicu zo zasadnutia komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu    

hlavného kontrolóra obce a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra. 

II/ Konštatuje že  

 

1/ V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení a na základe výsledkov 

tajného hlasovania v druhom kole bol/bola vo voľbe hlavného kontrolóra obce zvolený,  

Mgr. Radovan Majerík s celkovým počtom platných hlasov 6.  

 

2/ V súlade s §11 odst. 4 písm. j  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, volí do funkcie 

hlavného kontrolóra obce Mgr. Radovana Majeríka. 

 

III/ Súhlasí 

 

1/ V zmysle §18 odst.1, zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení,  obecné zastupiteľstvo 

súhlasí s podnikaním a vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra ako aj s 

členstvom hlavného kontrolóra v riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 

IV/ Určuje  

 

1/ Začiatok funkčného obdobia, deň nástupu hlavného kontrolóra do práce  na deň nasledujúci 

po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra, t.j. 17.01.2023, 

v súlade s §30f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

s pracovným úväzkom v rozsahu 40% t. j. 15 hodín týždenne, na šesťročné funkčné obdobie. 

 

2/ V súlade s §11 odst. 4 písm. j  zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení rozsah výkonu 

funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat 814,00 Eur. 

 

   

Hlasovanie:  

Za: 10 (Ing. Dundovič, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Bc. Mora, Ing. 

Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

6.  Záver  

Na záver starosta všetkým poďakoval, za ich účasť. Následne dal slovo Mgr. Radovanovi 

Majeríkovi, ktorý poďakoval Obecnému zastupiteľstvu za prejavenú dôveru a na záver 

poďakoval aj protikandidátom.  Následne starosta ukončil riadne rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 
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V obci Valaská, dňa 16.01.2023 

 

 

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

Zuzana Potkányová                Mgr. Peter Jenča 

Prednostka obecného úradu    starosta obce 

 

 

 

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

  Milena Dobrotová                                                                        Michal Kováč 

Overovateľka zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 


