
Návrh na uznesenie 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 20. mája 2016 

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

1. Otvorenie 

bez uznesenia 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

Uznesenie č. 268/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 10. 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 

4.1. Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva predloženú hlavným 

kontrolórom obce Valaská 

Hlasovanie: 

 

4.2. Správa hlavného kontrolóra č. 1/2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

predloženú správu hlavného kontrolóra č. 1/2016 

Hlasovanie: 

 

 

 

 



4.3. Správa hlavného kontrolóra č. 2/2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

predloženú správu hlavného kontrolóra č. 2/2016 

Hlasovanie: 

 

5. Zmena rozpočtu obce -  rozpočtové opatrene č. 3/2016 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

Hlasovanie: 

 

6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská 

Hlasovanie:  

 

7. Všeobecne záväzné nariadenia obce 

7. 1.  VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaske1 

I/ berie na vedomie 
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

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

Valaská 

II/uznáša sa 

v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

Hlasovanie: 

8. Rôzne 

8.1. Prerokovanie majetkových prevodov obce 

8.1. 1. Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Školská 448 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

súhlasí  
so zverejnením zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 117,50 m

2
 vo Valaskej 

na Školskej ulici č. 448, zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská – Zuzana Čuchranová 

„Rozličný tovar“ . Termín doručenia ponúk bude stanovaný v zmysle zákona č. 138/99 Zb.  o 



majetku obcí §9, ods. 9 v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku 

My Horehronie a na web stránke obce Valaská. 

Hlasovanie: 

 

8.1.2. Schválenie prenájmu nebytového priestoru Školská 447 

Uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/súhlasí  

s prenájmom nebytových priestorov o výmere 56 m
2 

vo Valaskej na Školskej ulici č. 447, 

zapísaný na LV č. 980 v k. ú. Valaská – „Tridsaťdeviatka“ , ktorý bol zverejnený v zámere 

obce  dňa 23.03. 2016 a to vybranému účastníkovi – Obecný futbalový klub Slovan Valaská – 

žiaci za ponúknutú nájomnú cenu: 150,- €( stopäťdesiat EUR za mesiac) 

na dobu: neurčitú, bližšie podmienky budú uzatvorené v nájomnej zmluve 

 

II/ukladá 

prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie nájomnej 

zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia s účinnosťou od xxxx 

Hlasovanie: 

 

8.1.3. Odpredaj pozemku –  Štefan Valovčan, Partizánska cesta 561/51, Valaská 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

I/ schvaľuje 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to :  

pozemku parcela č. KN-C 1320 orná pôda o výmere 76 m
2 

zapísaný na  LV 980 v 

katastrálnom území Valaská do vlastníctva  Štefana Valovčana, rodeného Valovčan, narodený 

08.12. 1960, r. č. 601208/6113,  bytom Partizánska cesta 561/51, 976 46  Valaská.   Pozemok 

za kúpnu cenu  5,38 x 76 
 
 = 408,88 + 5% = 429,32€. Predmetný pozemok dlhodobo užíva 

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

užívateľských práv žiadateľa s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.  

 

II/ ž i a d a  
obecný úrad, vypracovať kúpnu zmluvu podľa schvaľovacej časti  

Hlasovanie:  

 

8.1.4. 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:  

 

8.1.5. 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:  

 

8.2. Informácia – plat starostu obce 

Uznesenie č.  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

nasledovný prepočet platu starostu obce v zmysle zákona 154/2011 Z. z. – Zákon, ktorý sa 

mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a na základe údajov 

Štatistického úradu SR, kde priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve 

za rok 2015 bola vyčíslená na 883,- EUR   

883,-€ x koeficient  2,17 =  plat po zaokrúhlení 1 917,-€ 

Hlasovanie:  


