
 

Návrh na uznesenie 

z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 22. 06.  2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

1. Otvorenie 

bez uznesenia 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

Uznesenie č. 283/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

Hlasovanie: 

 

3. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Predsedajúci určil  za zapisovateľa   zápisnice :  ..............................,  

za overovateľov zápisnice : ....................................................... 

 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: 

b) členovia: 

Hlasovanie: 

 

4. Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

4.2. Správa č. 3/2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie  

Správu z kontroly  č. 3/2016 – Kontrola splnenia zákonných podmienok zaevidovaných zmlúv za roky 

2011 až 2014 

Hlasovanie: 

 

4.3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 



Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016 

Hlasovanie:  

 

5. VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

Hlasovanie: 

 

6. Financovanie a správa majetku obce 

6.1. Záverečný účet Obce Valaská a hospodárenie obce za rok 2015 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská  za rok 2015 

 

II/ schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenia obce s výhradami 

 

III/ schvaľuje 

tvorbu Rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 19 475 € 

 

IV/ schvaľuje 

prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 257.191,04 € zapojiť do rozpočtu cez príjmovú finančnú 

operáciu na využitie kapitálových výdavkov 

 

V/ schvaľuje 

opatrenia na nápravu nedostatkov: 

1. uskutočňovať inventarizáciu skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. §29 a §30. 

2. postupovať v zmysle aktuálne platného uznesenia OcZ, ktorým sa schvaľuje organizačné 

zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská. 

Hlasovanie: 

 

6.2. Hospodárenie Obce za I.Q. 2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Hospodárenie obce Valaská za I.Q. 2016 

Hlasovanie 

 

6.3. Zmena rozpočtu – RO č. 5/2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

Hlasovanie:  

 

6.4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

Uznesenie č. 



Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

Hlasovanie:  

 

 

 

7. Rôzne 

7.1. Zriadenie príspevkovej organizácie 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/ súhlasí 

so zriadením príspevkovej organizácie Obcou Valaská 

II/žiada 

Obecný úrad pripraviť podklady potrebné pre zriadenie príspevkovej organizácie do najbližšieho 

riadneho zasadnutia OcZ 

Hlasovanie:  

 

7.2. Majetkové záležitosti obce 

7.2.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1482 o 

výmere 23 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Ivan Sivčák, rodený Sivčák, dátum narodenia 09. 09. 1963, r. č. 630909/6343, 

bytom Štiavnička 67, 976 81  Podbrezová   

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1652  výmere 

22 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na 

ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa Jozef Svinčiak, rodený Svinčiak, dátum narodenia 18. 08. 1970 , r. č. 700818/7549 

a manželka Adriana Svinčiaková, rodená Valigurová, dátum narodenia 03.12. 1973, r. č. 

736203/7529  obaja bytom  Školská 447/2, 976 46 Valaská  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  



 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1583 o 

výmere 26 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Marcel Štolc, rodený Štolc, dátum narodenia 18. 12. 1970, r. č. 701218/7501, 

bytom Clemantisa 8, 977 01 Brezno  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie: 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1599 o 

výmere 20 m2 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa PaedDr. Dušan Sliačan, rodený Sliačan, dátum narodenia 27. 07. 1941, r .č. 

410727/115 a manželka Mgr. Helena Sliačanová, rodená Mániková, dátum narodenia 17. 03. 

1941, r. č. 415317/753 obaja bytom Štúrova 481/3, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie: 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1747 o 

výmere 22 m2   a   KN-C 1504/2  o výmere 33 m2 , v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k 

pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa 

a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Ján Sukič, rodený Sukič, dátum narodenia 28. 12. 1956, r .č. 561228/7087, bytom 

Štúrova 481/5, 976 46  Valaská 

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 



 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C  1512 o 

výmere 23 m2  a  KN-C 1490 o  výmere 22 m2 , v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý 

žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle 

opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Peter Sukič, rodený Sukič, dátum narodenia 07. 02. 1981, r. č. 810207/7522, 

bytom Štúrova 481/5, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1924 o 

výmere 18 m2
  a  KN-C 1688   výmere 21 m2     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý 

žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle 

opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Aurel Starke, rodený Starke, dátum narodenia 25. 06. 1965, r. č. 650625/6801  

a manželka Mgr. Zlatica Starke, rodená Fábryová, dátum narodenia 15. 03. 1970, r .č. 

705315/7496 obaja bytom Školská 446/3, 976 46  Valaská  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1618 o 

výmere 22 m2
  a  KN-C 1617   výmere 22 m2     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý 

žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle 

opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Bc. Dušan Sliačan, rodený Sliačan, dátum narodenia 18. 05. 1969, r. č. 

690518/7531 a manželka Iveta Sliačanová, rodená Flimelová, dátum narodenia 27. 08. 1970,             

r. č. 705827/7523  obaja bytom Štúrova 481/5, 976 46  Valaská  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  



 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1921 o 

výmere 18 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Ján Siman, rodený Siman, dátum narodenia 05.08.1947, r .č. 470805/746, bytom 

TDH 464/6, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1593 o 

výmere 20 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Ivan Škultéty, rodený Škultéty, dátum narodenia 15.03. 1946, r .č. 460315/737 

a manželka Mgr. Mária Škultétyová, rodená Kurinová, dátum narodenia 02. 05. 1947, r. č. 

................ obaja bytom Hronská 419/57, 976 46  Valalská  

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1701 o 

výmere 22 m2
     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa    František Šnek, rodený Šnek, dátum narodenia 07.02. 1946, r .č. 460207/741 

a manželka Viera Šneková, rodená Belková, dátum narodenia 21. 06. 1947, r. č. 475621/740 

obaja bytom Štúrova 481/3, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  



prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1710 o 

výmere 22  m2
    v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa    Juraj Šnek, rodený Šnek, dátum narodenia 10. 08. 1973, r. č. 730810/7510, 

bytom Školská 447/4, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1590 o 

výmere 36 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa    Peter Šnek, rodený Šnek, dátum narodenia 16. 04. 1969, r .č. 690416/7512 a 

manželka  Mária Šneková, rodená Schoberová, dátum narodenia 21. 04. 1970, r. č. 

705421/7500,  obaja  bytom Hronská 420/59, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ ruší uznesenie č. 290/2014 v plnom rozsahu 

II/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1748 o 

výmere 22  m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa    Ivana Schmidtová, rodená Lukáčová, dátum narodenia 20. 06. 1966, r .č. 

665620/6986, bytom Námestie 1. mája 461/10, 976 46  Valaská 

III/ ukladá  



prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie: 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1680 o 

výmere 21 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa Mária Fabriciová, rodená Havrilová, dátum narodenia 01. 05. 1945, r. č. 

455501/740 bytom Hronská 425/36, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

  

   

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1681 o 

výmere 21 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa     Milan Faško, rodený Faško, dátum narodenia 15. 12. 1975, r. č. 751215/7488, 

bytom Školská 8, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1497 o 

výmere 23  m2
 , KN-C 1686   o výmere 21 m2  KN-C 1725 o výmere 22  m2 ,  KN-C 1878 

o výmere 22  m2
 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa     Ing. Peter Faško, rodený Faško, dátum narodenia 07. 07. 1981, r .č. 

810707/7495, bytom Školská 448/8, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  



Hlasovanie:  

 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1580 o 

výmere 22 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa Mgr. Mária Gajdošíková, rodená Šalingová, dátum narodenia 20. 11. 1978, r. č. 

786120/7486 a manžel Jozef Gajdošík, rodený Gajdošík, dátum narodenia 30. 03. 1974, r .č. 

740330/7483 obaja bytom TDH 439/5, 976 46  Valaská 

II/ ukladá   

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1624 o 

výmere 22 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa Garaj Dušan, rodený Garaj, dátum narodenia 15. 01. 1954, r .č. 540115/1228 

a manželka Garajová Eva, rodená Hanesová, dátum narodenia 26. 05. 1957, r. č. 575526/6726 

obaja bytom ČSA 73/49, 977 01  Brezno 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1882 o 

výmere 22 m2
   v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa     Ivan Gergič, rodený Gergič, dátum narodenia 16. 01. 1943, r. č. 430116/730, 

bytom Hronská 14, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  



Hlasovanie:  

 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1589 o 

výmere 26 m2
  a  KN-C 1558   výmere  21 m2     v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý 

žiadateľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle 

opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Tomáš Gibala, rodený Gibala, dátum narodenia 25. 01. 1945, r. č. 450125/726 

a manželka Emília Gibalová, rodená Luptáková, dátum narodenia 11. 01. 1942, r .č. 

425111/098, obaja bytom Hronská 432/14, 976 46  Valaská  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1556 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   RNDr. Norbert Gröne, rodený Gröne, dátum narodenia 16. 05. 1987, r. č. 

870516/ ......, bytom Štiavnička 209/44, 976 81  Podbrezová 

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1896 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa    Ing. Dagmar Gröneová, rodená Fabriciusová, dátum narodenia 27. 02. 1961,             

r. č. 615227/6405, bytom Štiavnička 209/44, 976 81  Podbrezová 

II/ ukladá  
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  



Hlasovanie:  

 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1638 o 

výmere 22 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre  žiadateľa Mária Hostovičáková, rodená Šuhajdová, dátum narodenia 22. 03. 1937, r. č. 

375322/728, bytom Hronská 417/47, 976 46  Valaská 

II/ ukladá  

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1880 o 

výmere 22 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Marek Hriančík, rodený Hriančík, dátum narodenia 15. 10. 1981, r. č. 

811015/7495 a manželka Veronika Hriančíková, rodená Vrbovská, dátum narodenia 24.11. 

1988, r. č. 886124/7791, obaja bytom Hronská 427/30, 976 46  Valaská 

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1922 o 

výmere 18 m2
 v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Mgr. Eva Fašková, rodená Ivanová, dátum narodenia 29. 06. 1946, r. č. 

465629/708, bytom Clementisa 28, 977 01  Brezno 

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  



Hlasovanie:  

 

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1553 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Peter Pavlík, rodený Pavlík, dátum narodenia 06.06.1972, r .č. 720606/7484 

a manželka Anna Pavlíková, rodená Ďuriančiková, dátum narodenia 30. 07. 1976, r .č. 

765730/7548 obaja  bytom Švermova 451/5, 976 46  Valaská  

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

Uznesenie č.  
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-C 1559 o 

výmere 21 m2
  v cene 7 €/m2 do výlučného vlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a 

na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 

22. 01. 2009  

pre žiadateľa   Peter Kučera, rodený Kučera, dátum narodenia 07. 12. 1967, r. č. 671207/6591 

a manželka Ivana Kučerová rodená Kürtyová, dátum narodenia 19. 12. 1983, r .č. 

836219/7492obaja bytom Školská  448/6, 976 46  Valaská 

II/ ukladá 
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie:  

 

 

7.2.2. Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň, Cesta 

Osloboditeľov 98/38, Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

súhlasí  
so zverejnením zámeru na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C 871/3  – ostatná plocha  o výmere 72  m
2
 , podľa geometrického 

plánu č. 48205389-226/15 zo dňa 08. 12. 2015, vypracovaný firmou GeoPLUS Brezno, s. r. o. 

Brezenská 3, 97701  Brezno,  zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve obce v katastrálnom území 

Valaská pre žiadateľa  Mareka Šucháňa  bytom Cesta Osloboditeľov 38/68,  976 46 Valaská 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb.                       



o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok dlhodobo užíva 

žiadateľ, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu 

užívateľských práv žiadateľa. 

Hlasovanie:  

 

 

7.2.3. Zverejnenie zámeny pozemkov -  Obec Valaská - Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav 

Partizánska cesta 529/14, Valaská  

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

súhlasí  
so zverejnením zámeny  časti pozemkov  parc. KN-C č. 1442 – záhrada   o výmere 42 m

2 
 diel 2 ,                 

KN-C 1442 – záhrada o výmere 76 m
2 

 diel 5, KN- C 1443 – záhrada o výmere 279 m
2 

 diel 6,                       

KN- C 1444/7 – ostatná plocha o výmere 190 m
2
  diel 8,  zapísané na LV 980 vo vlastníctve obce 

Valaská   a pozemky parcelné číslo KN-C 1442 – záhrada o výmere 258 m
2 

diel 3, KN-C 1443 – 

záhrada o výmere 308 m
2 

 diel 4 zapísaný na LV 24758 vo vlastníctve Krbyľa Jozef, rodený Krbyľa, 

narodený 23. 12. 1959, r. č. 591223/6627 a Krbila Radoslav, rodený Krbila, narodený 19.06. 1966, r. 

č. 660619/6553 obaja bytom  Partizánska cesta 529/ 14, 976 46 Valaská na základe vypracovaného 

geometrického plánu č. 36639729-44/2016 zo dňa 18.02. 2016 vypracovaný  firmou   SaJ, Židlovo 3, 

97701  Brezno          

Hlasovanie:  

 

7.2.4. Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného  pozemku – Adam Vichr, Javorová 2, 

Valaská 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

súhlasí 

so zverejnením zámeru na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská a to :  

pozemku parcela č. KN – C  1150/19  – trvalý trávnatý porast   o výmere 3 m
2
 , podľa 

geometrického plánu č. 48205389-226/2016 zo dňa 10.03.2016, vypracovaný firmou 

GeoPLUS Brezno, s. r. o. Brezenská 3, 97701  Brezno,  zapísané na LV č. 980 vo vlastníctve 

obce                    v katastrálnom území Valaská pre žiadateľa Adam Vichr, Javorová 2,   976 

46 Valaská ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 

138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetný pozemok 

dlhodobo užíva žiadateľ, ide o malú výmeru pozemku a odpredajom tretej osobe by došlo k 

obmedzeniu užívateľských práv žiadateľa 

Hlasovanie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


