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Zápisnica 

 

z tretieho riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 23. februára 2023 v zasadačke OcÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:07 hod. 

Koniec zasadnutia:  17:55 hod.  

 

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

Dobrotová, Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Radovan Antal   

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Radovan Majerík 

Ospravedlnení: Ing. Peter Bánik 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 3. 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 9 poslancov. Ospravedlnený z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je 

Ing. Peter Bánik a Milena Dobrotová. 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 20.02.2023. 

 

Neskorší príchod p. Dobrotovej na OcZ o 16:08 hod. 

 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

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

 

Uznesenie č. 44/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Program 3. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

2.  Schválenie programu rokovania 

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

návrhovej komisie)  

4.  Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 01. 2023 

5.  Dokumenty predkladané starostom obce   

5.1. Schválenie zmien v Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,      

        zástupcu starostu a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom 
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6.           Ekonomické záležitosti 

      6.1. Prehodnotenie platu starostu obce  

      6.2.  Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2023 

7.           Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2023   

8.           Rôzne 

       8.1. Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 2018–2022 za rok 2022 

       8.2. Návrh na schválenie členov komisií z radov občanov 

9.           Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov  

              príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

10.         Interpelácie poslancov na starostu obce  

11.         Diskusia 

12.         Záver 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

 

3.Procedurálne otázky  

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

Alexandra Poliaková 

 

Za overovateľov zápisnice určuje: PaedDr.  Matúš Magera, Michal Kováč 

 

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

PhDr. Zuzanu Kúdelková, Bc. Radovan Antal 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.45/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandra Poliaková 
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B/ Overovateľov zápisnice: PaedDr. Matúš Magera, Michal Kováč 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda:  Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Bc. Radovan Antal, PhDr. Zuzana Kúdelková  

 

Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

4. Správa o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 01. 

2023 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Správu o plnení uznesení obdŕžali všetci poslanci, na pracovnom stretnutí. Starosta otvoril  

rozpravu k danému bodu rokovania. Správa o plnení uznesení je súčasťou uznesení a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 

 

Uznesenie č.46/2023 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 01. 2023  

 

 

Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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5. Dokumenty predkladané starostom obce 

5.1 Schválenie zmien v Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, 

zástupcu starostu a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Schválenie zmien sa preberalo na pracovnom stretnutí.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil/a:    

 

p. Dobrotová – nesúhlasím, podľa mňa je nevhodná doba na zvyšovanie odmien  

Ing. Rolincová – nesúhlasím, obec si kvôli ekonomickej situácii nemôže dovoliť zvyšovať 

odmeny, ale som za zvýšenie odmien sobášiacich a členov komisií.    

Odpovedal starosta obce – zohľadňoval som v odmenách aj prácu, ktorú ste vykonali za 4 

roky.  

PaedDr. Magera – súhlasím, keď niekto nesúhlasí s týmto návrhom tak navrhujem vzdať sa 

svojich odmien a tak ušetrí obci peniaze.   

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 

 

  
Uznesenie č.47/2023 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

1) ruší Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Valaskej a členov 

komisií obecného zastupiteľstva prijatých uznesením č. 31/2019 zo dňa 10.04.2019 a to 

vrátane všetkých nasledujúcich dodatkov a doplnení. 

 

2) schvaľuje podľa § 11, ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov 

komisií zriadených obecným zastupiteľstvom s účinnosťou od 01.04.2023. 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 (Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, MSc., PhDr. Kúdelková, Bc. Mora, Múka, Kováč, 

Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI: 2 (Ing. Rolincová, MSc., Dobrotová) 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1 Prehodnotenie platu starostu   

Predkladá: PhDr. Zuzana Kúdelková 

Poslankyňa Kúdelková vysvetlila dôvody navýšenia platu starostu na 40%: 

- „náprava“ úradu po príchode nového starostu 
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- veľmi dobrá práca počas „Covidu“ 

-  práca starostu je práca na 24 hodín denne 

Súhlasím aj o zvýšením odmien poslancov. 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil/a:  

Bc. Antal – nesúhlasím, pretože sa nedávno plat zvyšoval a nepríde mi vhodné za takú krátku 

dobu zvyšovať opäť.  

Ing. Rolincová – nesúhlasím, som za 20 % „bonus“, 40 % je veľa. Navýšiť plat o 580 € 

v hrubom v súčasnej dobe je prehnané.  

Ing. Dundovič – 40 % nie je veľa, napriek ťažkým situáciám a problémom (covid, vojna) sa 

plat zdvihol len 1 x za 4 roky predtým, čiže budem súhlasiť so zdvihnutím o 40 %.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 48/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

V zmysle §11 ods.4 pís. i) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že 

starostovi obce Valaská zvyšuje plat o 40% s účinnosťou od 01.04.2023. 

 

   

Hlasovanie:  

Za: 7 (Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, PhDr. Kúdelková,Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský,) 

PROTI: 3 (Bc. Antal, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová) 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.2 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2023     

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Návrh na zmenu rozpočtu bol prerokovaný na pracovnom stretnutí aj na finančnej komisii. 

 

Starosta dal slovo p. Ing. Slivkovej: 

Návrh na zmenu rozpočtu obce sa predkladá z dôvodu navýšenia výdavkov kapitálových 

a bežných výdavkov. Čo sa týka kapitálových výdavkov tak ide o navýšenie položky na rozvoji 

obci – výstavba bezbariérového vstupu pri zdravotnom stredisku. Bežné výdavky – predpisy 
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záloh elektrickej energie, ktoré sú minimálne 3 násobne vyššie ako minulý rok. Obec si bude 

žiadať o spätnú dotáciu.  Plus je tam navýšenie odmeňovanie poslancov a navýšenie platu 

starostu. 

 

Ing. Dundovič – predmetný návrh bol na prerokovaný na finančnej komisii okrem bodu 

navýšenia odmien pre poslancov a navýšenie platu starostu to bolo prerokované na pracovnom 

stretnutí.  

  

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil/a: 

p. kontrolór Mgr. Radovan Majerík: Spadá obec Valaská do tejto dotačnej schémy?  

Ing. Slivková- plyn máme zazmluvnený. Elektrika zazmluvnená nie je.  

 p. kontrolór Mgr. Radovan Majerík- Na základe čoho odoberáte elektrickú energiu? 

Ing. Slivková – na základe zmluvy.  

Ing. Dundovič – Včera na proteste bolo povedané, že sa budú snažiť aby bolo preplatené 

všetko.  

Bc. Antal – Treba sa pokúsiť znova prejednať zazmluvnenie s elektrárňami a ísť na osobné 

stretnutia.  

Ing. Rolincová –Kto z OcÚ bude mať na starosti opatrenia na zníženie elektrickej energie? 

Som za to aby sa prispelo k znižovaniu spotreby el. energie hlavne v budovách, ktoré nie sú až 

tak veľmi využívané.   

Starosta – Riešiť to bude riaditeľ technických služieb p. Michal Lengyel.  

Kontrolór – navrhujem čerpať príspevok zo štátu s využiť to napr. na výmenu okien, LED 

osvetlenia, zatepľovanie striech,..  

Starosta  - súhlasím a navrhujem to isté, mali by sme čerpať aj z externých zdrojov a nie len 

z obce. Spolupracujeme aj s pani Neuzerovou, ktorá sleduje výzvy.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 49/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

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

ods. 2 písm. a), 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 Rozpočtové opatrenie č. 

1/2023 

 

2/   Použitie rezervného fondu v roku 2023 na realizáciu bežných aj kapitálových výdavkov 

podľa novely zákona č. 583/2004 Z. z. v sume 108 390 € na bežné výdavky a v sume 40 000 

€ na kapitálové výdavky. 
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( V nadväznosti na novelu zákona č. 583/2004 Z. z., prijatú pod č. 365/2022 Z. z., môže obec 

od 15.12.2022 do 31.12.2023 použiť na úhradu výdavkov bežného rozpočtu aj prostriedky 

rezervného fondu.)                         

 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2023 

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

ods. 2 písm. a),.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 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a výdavkov       

zvýšenie príjmov: 

454   prevod prostriedkov minulých rokov      +148 390 € 

292   ZUŠ ostatné príjmy                   +       157 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov       +148 547 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná správa    /   611   tarifný plat  + 5730 € 

/   621   poistenie do VšZP +   1 800 € 

/   625   odvody do soc. Poisť. +   4 180 € 

/   632   energie  +   3 000 € 

/   637   služby – odmeny OcZ+ 12 200 € 

Spolu    + 34 650 € 

 

2   Bezpečnosť v obci 

 0320    Dobrovoľná hasičská ochrana /   632   energie  +    4 000 € 

Spolu     +    4 000 € 

 

 0640   Verejné osvetlenie   /   636   nájomné – správa VO+  14 500 € 

Spolu    +  14 500 € 

 

4   Ochrana životného prostredia 

 0520    Čistička odpadových vôd  /   632   energie  +    2 300 € 

Spolu    +    2 300 € 
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5   Rozvoj obce 

 

 0620-1   Rozvoj obce    /   632   energie  +    1 000 € 

/   717   rekonštrukcie a moder. +  40 000 € 
               (bezbariérový vstup zdrav. stredisko) 

      Spolu    +  41 000 €

        

   

6   Kultúra a šport 

 0810      Rekreačné a športové služby /   632   energie – Chvatimech+  31 500 € 

/   632   ener. – futbal.ihrisko +    3 000 € 

Spolu    +  34 500 € 

 

 

 0820-2   Ostat. kult. služby-kino  /  632   energie  +    3 000 € 

Spolu    +    3 000 € 

 

 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1   Náboženské a iné spol.služby /   632   ener.(Dom smútku) +    3 500 € 

Spolu    +    3 500 € 

 

8   Vzdelávanie  

 

 Zmena rozpočtu – 09111  Materská škola  /   energie  +   3 000 € 

Spolu   +   3 000 €   

 

 

 Navýšenie rozpočtu –  0950 ZUŠ  /   materiál   +       157 €    

      Spolu    +       157 € 

 

 

9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-1   Ďalšie soc. služby – Kluby dôch. /   632   energie (KD Piesok) +   7 940 € 

Spolu              +   7 940 € 

              

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov      +148 547 € 
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Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2023  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Materiál ste obdŕžali bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí.   

 

Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi Mgr. Majeríkovi: 

Predkladám návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2023, 

ktorý bol pred rokovaním OcZ zverejnený spôsobom obvyklým.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil/a: 

Ing. Dundovič – tento bod bol prerokovaný aj na pracovnom zastupiteľstve. 

PhDr. Kúdelková – Kedy sa budeš p. kontrolór nachádzať na obci? 

Odpovedal hl. kontrolór- Zvyčajne som tu piatky a stredy poobede. 

Ing. Rolincová, MSc., - Teším sa na výsledky Vašej kontroly. Určite Vás osobne prídeme snáď 

viacerí pozrieť aj ohľadom historického hľadiska, pretože historické chyby by sme neradi 

opakovali. 

Odpovedal hl. kontrolór- niektoré veci priebežne konzultujem s p. prednostkou.  

  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 

 

Uznesenie č.50/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na I. polrok 2023, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 

Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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8. Rôzne 

8.1 Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 2018 – 2022 za rok 2022 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča – tento bod bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí OcZ. 

Predmetný materiál beriete na vedomie. Denný stacionár sa nám nepodarilo zatiaľ zrealizovať.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil:  

Ing. Rolincová – komunitný plán bol zväčša splnený. Navrhujem budovať zariadenie pre 

seniorov a opatrované osoby, pretože ich počet neustále rastie a v obci by sa takéto zariadenie 

uživilo.  Veľká vďaka za dlhodobú prácu a taktiež poďakovanie pracovníčke OcU p. Krupovej.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 51/2023 

 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 2018-2022, za rok 2022. Správa o 

plnení Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2022, za rok 2022 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 

 

Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Rôzne 

8.2 Návrh na schválenie členov komisií z radov občanov  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Materiál ste obdŕžali bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí.   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesení. 
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Uznesenie č. 52/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

volí 

podľa § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, za členov komisie 

 

a) Komisia pre financie a správu majetku obce 

členovia z radov obyvateľov: Ing. Miroslav Filipko  

 

b) Komisia pre kultúru 

členovia z radov obyvateľov: Renáta Kubove, Mgr. Róbert Hlaváčik, Mgr. Kristína 

Magerová, Alena Kureková 

 

c) Komisia pre šport 

členovia z radov obyvateľov: Bc. Juraj Kriváň, Mgr. Monika Jenčová, Martin Krupa 

 

d) Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok, územný plán a pre životné 

prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 

členovia z radov obyvateľov: Ing. Zuzana Slezáková, Radovan Sepeši, Martin Krupa, Blažena 

Pastírová, Jozef Hucik, Jaroslav Poliak 

 

e) Komisia pre sociálne veci a školstvo 

členovia z radov obyvateľov: Blažena Pastírová, Marta Petrová, Mgr. Beáta Némethová, Libuša 

Held, Mgr. Janeta Nitková, Mgr. Danka Dorková 

 

Hlasovanie:  

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

Bc. Mora, Múka, Kováč, Vrbovský, Bc. Antal) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

9. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových 

a rozpočtových organizácií zriadených obcou    

Z rokovania sa ospravedlnil riaditeľ TS, pretože je PN.  

 

Ing. Dundovič: Do budúcna by bolo dobré, keby riaditeľ TS za seba na stretnutie poslal 

zástupcu.  

Požiadavka smerom k riaditeľke ZŠ : Ak by bolo možné, bolo by dobré keby sa žiaci a školstvo 

samotné viac zúčastňovalo a venovalo sa udalostiam ako je SNP a oslobodenie obce.  

Odpovedala riaditeľka  ZŠ PaedDr. Michaela Badinková- p. učiteľky dejepisu sa venujú 

tejto otázke. Bohužiaľ niekedy sa to nedá časovo zvládnuť.  

Starosta:  Čo sa týka ZŠ Jaroslava Simana robíme všetko preto aby sme sa zapojili do výzvy 

rekonštrukcie telocvične.  
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Ing. Rolincová: Otázka na riaditeľky škôl: Čo by sa dalo zmeniť, zrekonštruovať smerom 

k zníženiu elektrickej energie prípadne kúrenia?  

Odpovedala riaditeľka  ZŠ PaedDr. Michaela Badinková – čo sa týka šetrenia energiami 

napr. so zapoľovaním svetla máme dobre zvládnuté aj u detí. Budovy máme zateplené okrem 

telocvične, ktorá nie je zateplená a sú v nej veľké úniky tepla. Elektrickú energiu a plyn máme 

zazmluvnený.  

Riaditeľka ZUŠ PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art. – chceli by sme podať návrh na 

natretie strechy budovy z dôvodu korózie. Kúrime plynom, elektrika nás až tak veľmi 

nepotrápila. Veľké zálohové platby prišli za plyn,  po konzultácii s plynármi nám vyšli  

plynárne v ústrety a znížili nám zálohové platby. Zapojili sme do výzvy na preplatenie energií.   

Bc. Antal – množstvo plynu, ktoré ZUŠ „spáli“, nie je reálne možné spotrebovať v jednej 

budove.  

Odpovedala riaditeľka ZUŠ PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art. – rada by som sa zapojila 

do projektu, kde by sa kúrilo iným náhradným zdrojom. Kúrime tak aby bolo teplo, ale 

nepreháňame to.  

Bc. Antal –  bežne dve tri bytovky nespália toľko koľko ste spálili vy v jednej budove. Či 

nebude náhodou niekde dáka chyba.  

Odpovedala riaditeľka ZUŠ PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art. –túto informáciu 

s veľkou spotrebou plynu nemám. Ani naša kurička mi túto informáciu nedala, že máme takúto 

veľkú spotrebu. Revíziu robíme každý rok a chybu mám žiadnu nenašli.  

Hl. kontrolór Mgr. Radovan Majerík -  ako obec a príspevkové rozpočtové organizácie 

napĺňajú záväzok, ktorý vláda prijala a to je, že 15% energií ušetria? Máme dáku analýzu 

spotrieb?  

Odpovedal starosta obce- nemáme takúto analýzu.  

Riaditeľka ZUŠ PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art. –kurička  zapisuje spotrebu. Minulý 

rok sme mali väčšiu spotrebu ako v roku 2021.  

Zástupkyňa riaditeľky materskej školy Mgr. Stanislava Kaliská -  tým, že sú to maličké 

deti tak veľmi čo sa týka kúrenia sa okresať nedá.  Okná máme vymenené, robíme čo môžeme.  

Starosta obce – sledujeme výzvy aj čo sa týka výtvarného oddelenie v ZUŠ. Sledujeme aj 

výzvu čo sa týka Materskej školy a jej rozšírenia kapacít.  

 

    

10. Interpelácie poslancov na starostu obce     

 Do rozpravy sa prihlásil/a:  

Ing. Rolincová, MSc.– V akom stave je výrub stromov v obci? Budú sa vyrubovať všetky 

stromy, ktoré sú označené? Stav jednotlivých projektov?  V akom stave je Urbanistická štúdia 

Pod Hrbom?    

Starosta – Všetky stromy, ktoré sú označené sú určené na výrub. Doba na výrub je do konca 

Februára, výnimočne do konca Marca. Vyrubovať sa budú stromy medzi činžiakmi „X a Y“ 

(Švermova ul.) pretože stromy sú tam veľmi vysoké a spôsobili už aj škody. Čo sa týka 

Urbanistickej štúdie tak na nej pracujem.  

p. Dobrotová – Kto chodil a určoval, ktoré stromy pôjdu na výrub? Sú na výrub určené aj 

stromy dole v parku pri „Osobitnej škole“? 

p. starosta – Riaditeľka Okresného úradu životného prostredia v BR. Tie zaradené teraz neboli. 

p. Múka – V akom stave je realizácia odvodnenia detského ihriska v st. Valaskej?  

p. starosta – Som za to, aby sa to zrealizovalo tento rok a to v réžii Technických služieb.  
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11. Diskusia     

Ing. Rolincová, MSc. – bolo by možné si dohodnúť stretnutie s riaditeľom TS stretnutie?  

p. starosta – áno dohodneme sa na stretnutí.  

p. Dobrotová – Osvetlenie pri zástavke na hlavnej ceste, je tam úplná tma, mali by to taktiež 

vyriešiť Technické služby.  

PaedDr. Magera – Chcel by som len podotknúť, že celý rok v obci sa bude niesť v znamení 

stého výročia Matice slovenskej. Deti na ZŠ Jaroslava Simana mali na hodinách regionálnej 

výchovy a výtvarnej výchovy nakresliť ako by si vedeli predstaviť logo Matice slovenskej. 

Súťaž bolo už vyhodnotená. Po konzultácií s referentkou kultúry urobíme aj vernisáž týchto 

diel. Pozývam Vás na oslavy 78. výročia Oslobodenia obce Valaská, ktoré sa budú konať 

6.3.2023.  

p. Dobrotová – chcela by som sa opýtať predsedníčky sociálnej komisie či sa preložilo 

stretnutie s p. Makom (Združenie mladých Rómov), ktoré sa malo konať dnes, ale nekonalo sa? 

Ing. Rolincová, MSc. – zo stretnutia sme sa ospravedlnili a navrhli sme mu aby určil iný dátum.  

p. Vrbovský – chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní 

Krnačkových pretekov, ktoré sa konali v Potôčkoch. Bola to veľmi dobrá akcia na vysokej 

úrovni. Poďakovanie patrí aj pri organizovaní Fašiangoch.  

PhDr. Kúdelková – Má obec vypracovaný Štatút redakčnej rady? Jedná sa mi o to, že do 

Valaštianskych novín sa uverejňujú články od anonymov čo nie je správne a treba dávať na to 

pozor. 

p. starosta – Štatút redakčnej rady máme vypracovaný. 

PaedDr. Magera – sme nové zloženie redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika, dali sme si nové 

pravidlá. Práve preto aby sme sa takýmto situáciám vyhli. Do novín anonyma nepôjdu.   

 

 

12.  Záver  

Na záver starosta všetkým poďakoval, za ich účasť. Následne starosta ukončil riadne rokovanie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

V obci Valaská, dňa: 07. 03. 2023    

 

 

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

   Zuzana Potkányová          Mgr. Peter Jenča 

prednostka obecného úradu              starosta obce 

 

 

 

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

  PaedDr. Matúš Magera                                                        Michal Kováč 

   overovateľ zápisnice     overovateľ zápisnice 

 


