Starosta obce Valaská
Ing. Juraj U h r i n

POZVÁNKA
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/90 zb., § 12, ods. 1. v platnom znení zákona
z v o l á v a m rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej

dňa 30. septembra 2014 o 15.00 hod.
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej

Program:
1. Otvorenie rokovania
starosta obce
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
starosta obce
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 04/2014
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
5. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.- VI. 2014
6. Schválenie zmeny rozpočtu obce, rozpočtové opatrenia č. 10
7. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
8. Rôzne
8.1. Aglomerácia Valaská: „ Valaská, Hronec – odkanalizovanie“ – uzatvorenie zmluvy
medzi obcou Valaská, obcou Hronec a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
8.2. Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanie dovolenky za rok 2014
8.3. Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
8.4. Obec Podbrezová – odpredaj pozemku
8.5. Povolenie inej zárobkovej činnosti popri funkcii hlavného kontrolóra
8.6. Vyplácanie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Valaská
8.7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly 3/2014
8.8. Diskusia
8.9. Záver rokovania

Ing. Juraj Uhrin, v.r .
starosta obce Valaská
Valaská, 25. 09. 2014

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej zo dňa 30. 09. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania
starosta obce
2. Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
starosta obce
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 04/2014
(Predkladá: hlavný kontrolór obce)
5. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.- VI. 2014
6. Schválenie zmeny rozpočtu obce, rozpočtové opatrenia č. 10
7. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
8. Rôzne
8.1. Aglomerácia Valaská: „ Valaská, Hronec – odkanalizovanie“ – uzatvorenie zmluvy
medzi obcou Valaská, obcou Hronec a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
8.2. Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanie dovolenky za rok 2014
8.3. Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
8.4. Obec Podbrezová – odpredaj pozemku
8.5. Povolenie inej zárobkovej činnosti popri funkcii hlavného kontrolóra
8.6. Vyplácanie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Valaská
8.7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly 3/2014
8.8. Diskusia
8.9. Záver rokovania
1. Otvorenie rokovania
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Uhrin, ktorý privítal prítomných
a oboznámil ich s programom rokovania.
2.Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov s programom rokovania. Za
zapisovateľku zápisnice poveril Alexandru Murínovú, referentku OcÚ, za overovateľov zápisnice
odporučil poslancov: PhDr. Zuzanu Kúdelkovú a Annu Dobríkovú, do návrhovej komisie
odporučil poslancov za predsedu Ľubomíra Štubňu a za členov: Janku Čiefovú
a Mgr. Ivana Karaka.
Uznesenie č. 308/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí,
aby rokovanie OcZ sa konalo podľa programu predloženého starostom obce Ing. Jurajom
Uhrinom
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 309/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
a) za zapisovateľa zápisnice: Alexandru Murínovú, referentku OcÚ
b) za overovateľov zápisnice: PhDr. Zuzanu Kúdelkovú, Annu Dobríkovú
volí
návrhovú komisiu v zložení:
a) predseda: Ľubomír Štubňa
b) členovia: Janka Čiefová, Mgr. Ivan Karak
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
3. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Správu o kontrole plnenia uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva vo Valaskej
preniesol Ing. Havaš a je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 310/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej predloženú
hlavným kontrolórom obce Valaská
Hlasovanie: za 6, proti 1 – Ing. Bánik, zdržal sa 1 - Štubňa
Uznesenie prijaté
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 04/2014
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly predniesol Ing. Havaš a je prílohou
zápisnice
Uznesenie č. 311/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) b e r i e na v e d o m i e
správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 04/2014 predloženú hlavným
kontrolórom obce Valaská
b) o d p o r ú č a
starostovi obce doriešiť nájomný vzťah s MVDr. Pavelkovou do 31. 10. 2014
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
5. Prerokovanie rozboru hospodárenia obce Valaská za obdobie I.-VI. 2014
Uznesenie č. 312/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e

hospodárenie obce za obdobie I.-VI. 2014
Príjmy spolu
Výdavky spolu

Rozpočet
2 457 055€
2 457055€

Čerpanie
1 183 002,04€
1 136 788,53€

%
48,15
46,27

Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
6. Schválenie zmeny rozpočtu obce, rozpočtové opatrenie č. 10
Uznesenie č. 313/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 10/2014
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
7. Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
Uznesenie č. 314/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
8.1. Aglomerácia Valaská: „ Valaská, Hronec – odkanalizovanie“ – uzatvorenie
zmluvy medzi obcou Valaská, obcou Hronec a Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou
Uznesenie č. 315/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
schvaľuje:
1. Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného
práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie a NN prípojok k Prečerpávacím staniciam
stavby „Aglomerácia Valaská: Valaská, Hronec - odkanalizovanie“ na časti pozemkov: KNC
parc. číslo 2125, KNC parc. číslo 2948/3, KNC parc. číslo 2948/1, KNC parc. číslo 3142,
KNC parc. číslo 2949/1, KNC parc. číslo 2039, KNC parc. číslo 2038, KNC parc. číslo 2950,
KNC parc. číslo 2943, KNC parc. číslo 2171, KNC parc. číslo 2146/1, KNC parc. číslo 2967,
KNC parc. číslo 2955/1, KNC parc. číslo 993, KNC parc. číslo 1/1. KC parc. číslo 2957,
KNC parc. číslo 3088, KNC parc. číslo 2964/1, KNC parc. číslo 2963, KNC parc. číslo 2967
v kat. území Valaská obce Valaská, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Valaská
podľa LV 980 (ďalej aj len „zaťažené pozemky“), v rozsahu, ktorý bude vyznačený v na
tento účel vyhotovenom porealizačnom Geom. pláne na vyznačenie vecného bremena,
úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno a právo prístupu
automobilmi, mechanizmami a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia
výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení

verejnej kanalizácie a NN prípojok na pozemkoch umiestených v prospech oprávneného
z vecného bremena: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.
2. Uzatvorenie Zmluvy č. 9000833/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri
zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácie Valaská“ medzi Obcou Valaská a Obcou
Hronec a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. , Partizánska cesta 5, 974 00
Banská Bystrica v predloženom znení.
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti0
Uznesenie prijaté
8.2. Náhrada platu starostovi obce za nevyčerpanie dovolenky za rok 2014
Uznesenie č. 316/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. konštatuje,
že Ing. Jurajovi Uhrinovi starostovi obce Valaská zostala nevyčerpaná dovolenka v počte
10 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani do konca roku 2014, pretože zabezpečoval neodkladné
úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej
pôsobnosti štátnej správy a z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu pred skončením
kalendárneho roka 2014 v prípade, že nebude zvolený za starostu obce vo voľbách do
orgánov samosprávy obce 2014.
2. rozhodlo
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnúť Ing. Jurajovi
Uhrinovi starostovi obce Valaská náhradu platu za 10 dní nevyčerpanej dovolenky z dôvodu
skončenia funkčného obdobia starostu pred skončením kalendárneho roka 2014 v prípade, že
nebude zvolený za starostu obce vo voľbách do orgánov samosprávy obce 2014.
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

8.3. Schválenie odpredaja pozemkov pod garážami
Uznesenie č. 317/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1771 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. Darina Gillová, rodená Gillová, narodená 27. 04. 1976, r. č. 765427/7488,
trvale bytom Námestie 1. Mája 459/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 318/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1772 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 Ladislav Hudík, rodený Hudík, narodený 15. 10. 1938, r.č. 381015/751
a manželka Mária Hudíková, rodená Štefančíková, narodená 02. 04. 1939, r. č. 395402/753
obaja trvale bytom TDH 453/45, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 319/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1773 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 Pavol Pekár, rodený Pekár, narodený 24. 04. 1966, r.č. 660424/6748, bytom
9. Mája 2137/1, 977 03 Mazornikovo, Brezno a Roman Pekár, rodený Pekár, narodený
09. 12. 1969, r.č. 691209/7489, bytom Hronská 420/59, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 320/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1775 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 Michal Gál, rodený Gál, narodený 08. 11. 1983, r.č. 831108/7488, bytom
Hronská 419/55, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 321/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1760 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 Pavel Švantner, rodený Švantner, narodený 11. 07. 1933, r.č. 330711/975
a manželka Mária Švantnerová, rodená Michalovská, narodený 07.12.1939, r.č. 396207/100,
obaja bytom Švermova 451/6, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 322/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1759 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 Viera Fašková, rodená Maľová, narodená 18. 09. 1937, r.č. 375918/761, bytom
Októbrová 469/3, 976 46 Valaská

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 323/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1758 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 MUDr. Martin Dobrík, rodený Dobrík, narodený 01. 04. 1985, r.č.
850401/7797, bytom Októbrová 470/5, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 324/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1755 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 Miloš Levík, rodený Levík, narodený 10. 11. 1976, r.č. 761110/7515 a manželka
Alena Levíková, rodená Heilerová, narodená 05. 01. 1976, r.č. 765105/7513, obaja bytom
Októbrová 469/1, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 325/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1753 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 Iveta Papiežová, rodená Žabková, narodená 19. 07. 1965, r.č. 655719/6701,
bytom ulica Budovateľská 506/7, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 326/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1750 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 Radovan Bučko, rodený Bučko, narodený 30. 04. 1992, r.č. 920430/7750,
bytom Švermova 451/5, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 327/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1749 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 MUDr. Zuzana Marčoková, rodená Marčoková, narodená 29. 06. 1986, r.č.
865629/7793, bytom Štúrova 480/6, 976 46 Valaská

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 328/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1572 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 Rastislav Kolečár, rodený Kolečár, narodený 12. 06. 1960, r.č. 600612/6181
a manželka Elena Kolečárová, rodená Cabanová, narodená 14. 10. 1959, r.č. 596004/7027,
obaja bytom Školská 446/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 329/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1576 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 Vojtech Čunderlík, rodený Čunderlík, narodený 24. 12. 1932, r.č. 321224/726
a manželka Ružena Čunderlíková, rodená Kalíšková, narodená 15. 08. 1938, r.č. 385815/738,
obaja bytom Štúrova 482/9, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 330/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1582 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 Eva Boháčiková, rodená Körmöcziová, narodená 06. 11. 1954, r.č.
546106/2310, bytom ŠLN 21, 977 01 Brezno
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 331/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1578 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 Vladimír Spišiak, rodený Spišiak, narodený 02. 12. 1957, r.č. 571202/6353,
bytom Školská 448/6, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 332/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1577 o výmere 22 m2 a KNC 1614 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 Martin Andrišek, rodený Andrišek, narodený 31. 10. 1959, r.č. 591031/6995
a manželka Mária Andrišeková, rodená Gillová, narodená 11. 06. 1959, r.č. 595611/6837,
obaja bytom TDH 454/47, 976 46 Valaská

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 333/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1563 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. Peter Hanko, rodený Hanko, narodený 17. 07. 1953, r.č. 530717/316
a manželka Mgr. Eva Hanková, rodená Šimová, narodená 29. 01. 1957, r.č. 575129/6265,
obaja bytom Školská 446/1, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 334/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1570 o výmere 22 m2 a KNC 1926 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 Ing. Miroslav Lehotský, rodený Lehotský, narodený 16. 02. 1957, r.č.
570216/6459 a manželka Ing. Viera Lehotská, rodená Surovcová, narodená 14. 01. 1957, r.č.
575114/7105, obaja bytom Októbrová 469/1, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 335/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1569 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. Peter Compel, rodený Compel, narodený 15. 03. 1970, r.č. 700315/7524
a manželka Mariana Compelová, rodená Sláviková, narodená 08.10.1975, r.č. 759008/7524,
obaja bytom Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 336/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1568 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 Ladislav Králik, rodený Králik, narodený 01. 07. 1936, r.č. 360701/798
a Ludmila Králiková, rodená Rozumová, narodená 27. 03. 1941, r.č. 415327/027, obaja
bytom Tehelná 465/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 337/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1567 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 Bc. Martina Giertlová, rodená Kubašiaková, narodená 22. 04. 1971, r.č.
715422/7498, bytom TDH 454/51, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 338/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1566 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 Janka Turoňová, rodená Kováčiková, narodená 18. 01. 1975, r.č. 7551148/7501
a manžel Ján Turoň, rodený Turoň, narodený 19. 12. 1972, r.č. 721219/7498, obaja bytom
TDH 445/39, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 339/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1711 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 Jozef Strnádik, rodený Strnádik, narodený 12. 12. 1939, r.č. 391212/715
a manželka Cecília Strnádiková, rodená Máťušová, narodená 13. 08. 1941, r.č. 415813/718,
obaja bytom Tehelná 465/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 340/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1709 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 Július Tóth, rodený Tóth, narodený 02.09. 1944, r.č. 440902/724 a manželka
Helena Tóthová, rodená Hanusková, narodená 08.01.1945, r.č. 455108/720, Tehelná 465/3,
976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 341/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1708 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 Ondrej Tonhauser, rodený Tonhauser, narodený 24. 09. 1936, r.č. 360924/701
a manželka Irena Tonhauserová, rodená Brisudová, narodená 21. 02. 1945, r.č. 455221/720,
obaja bytom Hronská 424/42, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 342/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1713 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 Anton Tonhauser, rodený Tonhauser, narodený 20. 05. 1935, r.č. 350520/747,
bytom Hronská 421/65, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 343/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1716 o výmere 22 m2 a KN- C 1918 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 Eva Leitnerová, rodená Motyčková, narodená 04. 09. 1954, r.č. 545904/0477,
bytom Námestie 1. Mája 461/9, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 344/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1669 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 Ondrej Husman, rodený Husman, narodený 25. 01. 1940, r.č. 400125/123
a manželka Helena Husmanová, rodená Javorová, narodená 22. 03. 1947, r.č. 475322/737,
obaja bytom TDH 440/13, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 345/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1668 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 Kaša, rodený Kaša, narodený 02.01. 1959, r.č. 590102/6857 bytom TDH
454/47, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 346/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1665 o výmere 22 m2 a KN-C 1664 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 Igor Kováč, rodený Kováč, narodený 25. 06. 1973, r.č. 730625/7508 a manželka
Janka Kováčová, rodená Purdeková , narodená 19. 11. 1972, r.č. 726119/7482, obaja bytom
Švermova 451/7, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 347/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1663 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 Jozef Debnár, rodený Debnár, narodená 28. 11. 1962, r.č. 621128/6697, bytom
Štiavnička 571/67, 976 81 Podbrezová

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 348/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1657 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 Cimbala, rodený Cimbala, narodený 06. 12. 1933, r.č. 331206/764
a manželka Aviva Cimbalová, rodená Propperová, narodená 23. 10. 1935, r.č. 356023/961,
obaja bytom TDH 441/19, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 349/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1656 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 Božena Lenghartová, rodená Zelenčíková, narodená 05. 06. 1947, r.č.
475605/798, bytom Švermova 451/7, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 350/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1655 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 Blanka Zelenčíková, rodená Firčová, narodená 30. 06. 1975, r.č. 755630/7506
a manžel Ľuboš Zelenčík, rodený Zelenčík, narodený 31. 03. 1960, r.č. 600331/6209, obaja
bytom Hronská 417/49, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 351/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1697 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 Václav Kortán, rodený Kortán, narodený 09. 08. 1954, r.č. 540809/0633
a manželka Jana Kortánová, rodená Hanesová, narodená 21. 06. 1955, r.č. 555621/6160,
obaja bytom Záhradná 96/10, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 352/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1704 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 Eduard Prokopec, rodený Prokopec, narodený 15. 01. 1969, r.č. 690115/7483,
bytom TDH 454/49, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 353/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1703 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 Samuel Poliak, rodený Poliak, narodený 10. 03. 1959, r.č. 590310/6473
a manželka Klára Poliaková, rodená Harendarčíková, narodená 04. 01. 1962, r.č.
625104/7033, obaja bytom Hronská 428/24, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 354/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1702 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. Ľuboš Barabas, rodený Barabas, narodený 11. 09. 1962, r.č. 620911/7200
a manželka Mariana Barabasová, rodená Šipošová, narodená 13. 11. 1969, r.č. 696113/7502,
obaja bytom Dolná Lehota 217, 976 98 Lopej
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 355/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1898 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 Ivana Polacsek, rodená Gillová, narodená 24. 11. 1980, r.č. 806124/7480, bytom
Námestie 1. Mája 459/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 356/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1591 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 Janka Strmeňová, rodená Fodorová, narodená 29. 05. 1973, r.č. 735529/7499,
bytom Hronská 425/36, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 357/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1628 o výmere 22 m2 a KN-C 1629 o výmere 22m2 , KN-C 1613 o výmere 22 m 2 ,
KN-C 1626 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 Milan Šimko, rodený Šimko,, narodený 01. 03. 1950, r.č. 500301/144
a manželka Mária Šimková, rodená Gajdošová, narodená 28. 12. 1949, r.č. 496228/258, obaja
bytom TDH 462/14, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 358/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1634 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 Anna Kubove, rodená Lettrichová, narodená 10. 02. 1940, r.č. 405210/151,
bytom Švermova 451/5, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 359/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1636 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 Tibor Amrich, rodený Amrich, narodený 05. 01. 1937, r.č. 370105/767
a manželka Eva Amrichová, rodená Kováčová, narodená 31. 03. 1935, r.č. 355331/800 obaja
bytom Hronská 417/47, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 360/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 14780 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 Ing. Peter Kuchár, rodený Kuchár, narodený 25. 02. 1968, r.č. 680225/6285
a manželka Miroslava Kuchárová, rodená Budajová, narodená 03. 07. 1968, r.č. 685703/6154,
obaja bytom Štúrova 480/2, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 361/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1738 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 Alena Ličková, rodená Kondelčíková, narodená 04. 02. 1974, r.č. 745204/7493
a manžel Roman Ličko, rodený Ličko, narodený 24. 09. 1973, r.č. 730924/7539, obaja bytom
TDH 443/31, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 362/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1607 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. Ivan Petrovič, rodený Petrovič, narodený 07. 12. 1934, r.č. 341207/719
a manželka Oľga Petrovičová, rodená Štefková, narodená 13. 08. 1949, r.č. 495813/325, obaja
bytom Štúrova 481/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 363/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1608 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. Michal Kováč, rodený Kováč, narodený 07. 10. 1943, r.č. 431007/173,
bytom Dr. Clementisa1219/7, 977 01 Brezno
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 364/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1611 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 Marcela Žúborová, rodená Račáková, narodená 24. 10. 1967, r.č. 676024/7032,
bytom Školská 446/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 365/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1620 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 Pavel Ovsanik, rodený Ovsanik, narodený 20. 08. 1970, r.č. 700820/7481,
bytom Štúrova 481/3, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 366/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1695 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 Ondrej Husár, rodený Husár, narodený 24. 04. 1943, r.č. 430424/7158
a manželka Oliva Husárová, rodená Blahová, narodená 11. 09. 1943, r.č. 435911/717 obaja
bytom TDH 444/35, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 367/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1694 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 Anna Komárová, rodená Machalová, narodená 22. 08. 1941, r.č. 415822/103,
bytom Štúrova 480/6, 976 46 Valaská

b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 368/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1659 o výmere 24 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 Potančok, rodený Potančok, narodený 02. 01. 1974, r.č. 740102/7491
a manželka Anna Potančoková, rodená Koľajová, narodená 05. 08. 1976, r.č. 765805/7484,
obaja bytom Hronská 417/47, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 369/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1930 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 Ing. Peter Molčan, rodený Molčan, narodený 04. 08. 1988, r.č. 880804/7798,
bytom Hronská 407/27, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

Uznesenie č. 370/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 Alexander Nádudvari, rodený Nádudvari, narodený 28. 04. 1943, r.č.
430428/180 a manželka Emília Nádudvariová, rodená Pisárová, narodená 27. 04. 1946, r.č.
465427/769, obaja bytom ŠLN 21, 977 01 Brezno
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 371/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1671/6 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 Ján Petro, rodený Petro, narodený 22. 07. 1947, r.č. 470722/786 a manželka Eva
Petrová, rodená Potančoková, narodená 04. 05. 1952, r.č. 5255047/247, obaja bytom TDH
462/14, 976 46 Valaská
ukladá
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 372/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1659 o výmere 24 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 Potančok, rodený Potančok, narodený 02. 01. 1974, r.č. 740102/7491
a manželka Anna Potančoková, rodená Koľajová, narodená 05. 08. 1976, r.č. 765805/7484,
obaja bytom Hronská 417/47, 976 46 Valaská
b) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 373/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1693 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 Zdenko Oravec, rodený Oravec, narodený 07. 10. 1959, r.č. 591007/6601,
bytom TDH 454/51, 976 46 Valaská
ukladá
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 374/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) ruší uznesenie č. 229/2014 OcZ v plnom rozsahu
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 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 1488 o výmere 23 m2 v cene 22 €/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 Anton Kuzma, rodený Kuzma, narodený 07. 08. 1958, r.č. 580807/7187, trvale
bytom MPČĽ 16, 977 03 Brezno
c) u k l a d á
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

príchod poslanca Krupu o 15.45 hod.

8.4. Obec Podbrezová – odpredaj pozemku
Uznesenie č. 375/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) s c h v a ľ u j e
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - časti pozemku parcelné číslo
KN-E 658 o výmere 286,4 m2 – orná pôda v cene 4,60 €/m2 do výlučného vlastníctva Obce
Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo
užíva.
Geometrický plán si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady
ukladá
prednostovi obecného úradu Ing. Petrovi Minárikovi zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa schvaľovacej časti uznesenia

Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
8.5. Povolenie inej zárobkovej činnosti popri funkcii hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 376 /2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s povolením zárobkovej činnosti Ing. Martina Havaša, hlavného kontrolóra obce Valaská pre
OMNIS SECURITY SERVICE BB s r. o., Prof. Sáru 5, Banská Bystrica, v zmysle zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990Zb, §18, ods. 1 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1.októbra 2014.
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

8.6. Vyplácanie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi
Uznesenie č. 377/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
súhlasí
s vyplácaním mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ing. Martinovi Havašovi
v zmysle § 18c , odst. 5 zákona č. 369/2004 Zb. vo výške 10 % z mesačného platu
s účinnosťou od 1. októbra 2014 .
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté

8.7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly 3/2014
Uznesenie č. 378/2014 OcZ

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) b e r i e na v e d o m i e
Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly 3/2014
b) o d p o r ú č a starostovi obce
1.
uzatvoriť nájomnú zmluvu so správcovskou spoločnosťou VALBYT s. r. o. za rok
2014 s účinnosťou od 01. 01. 2014 v zmysle výsledku finančnej kontroly
2.
vysporiadať nezaplatený schodok za rok 2013 podľa výsledku finančnej kontroly
Hlasovanie: za 8, zdržal sa 1 – Čiefová, proti 0
Uznesenie prijaté

8.8. Žiadosť Klubu Biatlon Osrblie o sponzorský príspevok
Uznesenie č. 379/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
b e r i e na v e d o m i e
žiadosť Klubu Biatlon Osrblie o sponzorský príspevok, ktorý odporúča zapracovať do
rozpočtu obce na rok 2015
Hlasovanie: za 9, zdržal sa 0, proti 0
Uznesenie prijaté
8.9. Diskusia
Poslanec Ing. Bánik – Ako sa obec vysporiada s rozdielom výšky nájomného za nebytové
priestory za rok 2013, ktoré uviedol v Správe z následnej finančnej kontroly hlavný kontrolór
obce. Žiadal, aby sa zmenila výška nájomného za nebytové priestory, v ktorých má sídlo
VALBYT s. r. o. Odporučil zmenu uznesenia tak ako je uvedené v uznesení
č. 378/2014.
Poslankyňa PhDr. Kúdelková
Predniesla doplňujúce informácie k žiadosti o sponzorstvo Klubu Biatlon Osrblie, o ktorom
informoval starosta obce. Poslanci odporučili žiadosť vziať uznesením na vedomie a finančný
príspevok pre Klub Biatlon zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2015.
Poslanec Krupa
Pýtal sa na vypracovanie VZN o parkovacích miestach v obci. Komisii výstavby bola
prednesená žiadosť pána Šneka o vytvorenie parkovacieho miesta. Poslanci odporučili, aby sa
parkovacie miesta budovali na základe požiadaviek jednotlivých bytových spoločenstiev.
Poslanec Mgr. Karak
Mal otázku na pani Petráskovú – neustále sa opakuje, že na priľahlé striešky budovy
Obecného úradu sú z okien vysýpané smeti, či majú medzi sebou dôverníka, ktorý by
dohliadal na poriadok. Odpovedala, že navrhovala, aby sa dali kamery a bolo by vidno, kto
robí neporiadok. Poznamenala, že Valbyt nezvoláva schôdzu spoločenstva. Poslankyňa
Čiefová ju informovala, že za 2 týždne v priestoroch Obecného úradu – v zasadačke sa bude

konať schôdza ich spoločenstva. No ak bude účasť taká, aká býva, že prídu len piati, nebude
právoplatná.
Občianka Lýdia Krupová
Oznámila, že jej skúsenosť, ako aj skúsenosť iných občanov Valaskej je, že z cintorína miznú
kahance, kytice. Uviedla, že má vedomosť, že Obec má správcu cintorína. Mal by dohliadať
na poriadok na cintoríne. Bolo by vhodné, keby ako inde, aj náš cintorín bol uzamknutý a mal
otváracie hodiny.
Občan Ing. Ján Holko
Poznamenal: v priestoroch hospodárskeho dvora sa nachádzajú vraky automobilov, pýtal sa,
či bola kontrolou zistená nadspotreba pohonných hmôt, prečo úrad nedostriehol, že MVDr.
Pavelková neplatí za prenájom veterinárnej ošetrovne, prečo na zasadnutie verejných
zastupiteľstiev nie sú vždy prítomní riaditelia škôl, konateľ VALBYTU s. r. o..., na riešenie
dopravnej situácie v obci - štúdia parkovacích miest, na ktorú sa bol osobne informovať na
ODI Brezno, starosta obce odpovedal, že pôvodný zámer bol dať vypracovať pasportizáciu
obce oprávnenému dopravnému inžinierovi. ODI ponúkol možnosť vypracovať pasportizáciu
zdarma pre Obec, čo sme využili, ale do dnešného dňa nemáme spätnú väzbu. Mal otázku
prečo je cena pozemku pod garážami 7,- € a cena za odpredaný pozemok pre Obec
Podbrezová 4,60 €. Odpovedal starosta obce, že cena za pozemok pre Obec Podbrezová bola
podľa znaleckého posudku nižšia, pozemok bol predaný Obci Podbrezová vo verejnom
záujme na vybudovanie parkoviska pre občanov.
Občianka Jana Petrásková
Informovala sa, prečo nebolo predložené hospodárenie VALBYTU s. r. o., či sa v obci bude
robiť kamerový systém, v akom stave je lekáreň a kedy bude znova otvorená, Majiteľka
lekárne v súčasnej dobe robí prestavbu priestorov v súlade s požiadavkami RÚVZ Banská
Bystrica a zmenou legislatívy, po dokončení prác bude lekáreň otvorená.
8.10. Záver rokovanie
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil o 17. 15 hod.
Valaská, 01. 10. 2014
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overovateľka zápisnice

