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Zápisnica 

z  21. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného dňa  28. 06. 2017 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 

Koniec zasadnutia:    20:47 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera.  Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Zelenčík, 

neskorší príchod poslankyňa Dobrotová 16:56. 

 

1. Otvorenie 

Starosta obce Ing. Juraj Uhrin privítal prítomných poslancov a občanov na 21. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci. Z 11 

poslancov boli prítomní poslanci:  Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík,  PaedDr. 

Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík, PhDr. Kúdelková  sa vzdala poslaneckého 

mandátu, neskorší príchod mala poslankyňa Dobrotová 16:56. 

 

2. Schválenie programu rokovania 

Predkladá: starosta obce 

Starosta obce prečítal program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý predložil poslancom 

na schválenie.  

Navrhol vypustiť z rokovania z dôvodu nedoručenia vyjadrenia  náhradníka za poslanca vo 

volebnom obvode č. 2, v ktorom sa uvoľnil poslanecký mandát: 

bod 4. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca vo volebnom obvode č. 2           

bod 5. Odvolanie a vymenovanie predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností,  

bod 6.Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre financovanie a správu majetku   

navrhol vypustiť z rokovania z dôvodu nedoručenia vyjadrenia  náhradníka za poslanca vo 

volebnom obvode č. 2, v ktorom sa uvoľnil poslanecký mandát.  

Doplniť: 

bod  9.9. Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru na Školskej ulici č. 448 -   

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič, poslanec 

- vysvetlil dôvod ukončenia  posledného zastupiteľstva –  zo strany poslancov bolo  

málo času, veľa vecí bolo ešte nevysvetlených, preto  poslanci nehlasovali za program 

rokovania 

 

Uznesenie č. 442/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 
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program 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík) 

  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Poslanec PaedDr. Magera nehlasoval. 

 

Uznesenie prijaté. 

 

3. Procedurálne otázky 

Predkladá: starosta obce  

Predsedajúci určil:  

zapisovateľ zápisnice : Mgr. Roman Hadžega – prednosta obecného úradu 

overovatelia  zápisnice:   Jozef Hucík,  Marian Dobiš 

 

Uznesenie č. 443/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: Ing. Peter Bánik 

b) členovia: Ing. Ján Dundovič, Dušan Blahut 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

4. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca vo volebnom obvode č. 2 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania 

 

5. Odvolanie a vymenovanie predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania 
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6. Odvolanie a vymenovanie člena komisie pre financovanie a správu majetku 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania 

 

 

7. Dokumenty predkladané starostom obce 

7.1. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ 

Predkladá starosta obce. 

Materiál poslanci dostali v elektronickej pošte. 

 

Rozprava:  

K správe o kontrole plnenia uznesení z 1.3.2017 

Ing. Bánik – starosta obce 

-  Dôvod nepodpísania uznesení :  č. 417/2017, 423/2017, 425/2017? 

- Uznesenia, ktoré starosta nepodporuje, nepodpíše, pre obec sú zjavne nevýhodné 

- Ani v jednom bode podpísanie uznesení neodporuje zákonu a nie je pre obec 

nevýhodné 

 

Ing. Dundovič – starosta 

- Nepodpísanie uznesenia č. 435/2017 

- Kontrolórka z dôvodu dovolenky ešte kontrolu nevykonala, výsledok kontroly nemáme 

k dispozícii 

 

Ing. Holko, občan 

- Uznesenie  č. 440/2017 - sociálny taxík – je to už ukončené, občania sa nedostanú 

k sociálnemu taxíku? 

 

Pastírová, poslankyňa 

- Pre finančnú náročnosť zriadenie sociálneho taxíka neodporučila finančná komisia, 

žiadne informácie o ďalších rokovaniach nemá 

 

Ing. Dundovič, poslanec 

- Finančná komisia zhodnotila finančnú náročnosť sociálneho taxíka 

 

Poliak, občan 

- porušenie rokovacieho poriadku pred začatím rokovania 

- neexistuje pre obec uznesenie “neprístupné“ 

- anonymné  trestné oznámenia,  bol vypovedať na polícii, upozornil,  že  zvukový 

záznam zo zastupiteľstva môže byť použitý, v podanom anonymnom trestnom 

oznámení je veľa bodov z rokovania dnešného zastupiteľstva 

 

starosta 

- nebol porušený rokovací poriadok, nebol schválený program rokovania obecného 

zastupiteľstva  
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Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia:  

 

Uznesenie č. 444/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

správu o  plnení  uznesení  z rokovania Obecného  zastupiteľstva zo dňa 01.03.2017 a 05. 04. 

2017 predloženú starostom obce 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 8 (Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, 

Zelenčík) 

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté.  

 

8. Financovanie a správa majetku obce 

8.1. Záverečný účet  Obce Valaská a hospodárenie obce za rok 2016 

Predkladá:  starosta obce  

Záverečný účet obce Valaská bol prerokovaný na finančnej komisii a  na pracovných 

stretnutiach poslancov. 

 

Rozprava:  

Ing. Dundovič, poslanec 

- finančná komisia, čo sa týka ekonomickej stránky,  odporúča schváliť záverečný účet 

- porušenie zákona č. 357 – o rozpočtových opatreniach ( starosta podpísal zmluvu pred 

schválením finančných prostriedkov), boli schválené dodatočne, no  z ekonomického 

hľadiska finančná komisia odporúča záverečný účet schváliť 

 

Ing. Holko, občan 

- audítorka nemala výročnú správu, nemohla s istotou potvrdiť správnosť, hlavný 

kontrolór vedel o pochybení starostu obce,  nemá byť  schválenie záverečného účtu 

s výhradou? 

 

Ing. Slivková, referentka obecného úradu 

- audítorke bol objasnený konkrétny prípad, pýtala som sa , či je možné v tejto situácii 

schváliť záverečný účet s výhradou,  bolo schválené uznesenie o zmene rozpočtu, 

náprava prebehla ihneď 
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Poliak, občan 

- oslovil som písomne, emailom  audítorku, sľúbila, že keď sa vráti z dovolenky objasní 

si skutočnosti,  potom sa k tomu vyjadrí (uznesenia ,  porušené  zákony, dodatočné 

rozpočtové opatrenie, zmluva podpísaná dopredu) 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 

 

Uznesenie č.  445/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

a) berie na vedomie 

1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016 

2. Správu audítora za rok 2016 

 

 

b) schvaľuje 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenia obce  bez výhrad 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

372 543,05 EUR. 

3. Prevod peňažných fondov v sume 814 846,42 zo ZBÚ na účet Rezervného fondu 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 5 (Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, Zelenčík )  

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 (Ing. Bánik,  PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová) 

 

Uznesenie prijaté.  

 

8.2. Hospodárenie Obce za 1. štvrťrok 2017 

Predkladá Ing. Dundovič,  predseda finančnej komisie 

Finančná komisia skonštatovala, že hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2017 je v súlade 

s bežným rozpočtom obce. 

 

Rozprava – do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 446/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Hospodárenie obce Valaská za 1. štvrťrok 2017 

 

Hlasovanie 

Prítomných: 9 
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Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová,Zelenčík)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

8.3. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

Predkladá: 

Ing. Dundovič, predseda finančnej komisie 

výsledkom finančnej komisie je:  prijať rozpočtové opatrenie.  

 

16:43 – starosta obce opustil rokovaciu miestnosť z dôvodu vyhlásenia požiaru a zistenia 

skutočnosti, vedenie prevzal zástupca starostu obce PaedDr. Magera 

 

 

Rozprava:  

Ing. Dundovič, poslanec 

- Starosta obce podal na ústavný súd podnet na zrušenie uznesenia, súdne trovy bude 

hradiť obecné zastupiteľstvo, predkladám  procedurálny návrh  

 

Návrat starostu obce – 16:46 

Starosta obce dal hlasovať za prednesený procedurálny návrh  Ing. Dundoviča 

 

Procedurálny návrh č.1 poslanca Ing. Dundoviča, 

aby z rozpočtového opatrenia č. 3/2017 sa vypustilo zvýšenie výdavkov 01.1.1.  výdavky 

verejnej správy,  podpoložka 633 interiérové vybavenie 1 600,- EUR, aby bolo rozpočtové 

opatrenie č. 3 ponížené o 1 600,- EUR 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 5 (Ing. Bánik, Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 ((Blahut, Dobiš, Hucík, Zelenčík )  

 

Procedurálny návrh prijatý. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 

 

Uznesenie č. 447/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 s tým, že vo výdavkovej časti položka 01. 1. 1.  verejná 

správa ekonomická klasifikácia   633 interiérové vybavenie bude 0,- EUR. 
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Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 6 (Ing. Bánik, Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová, Zelenčík ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Blahut, Dobiš, Hucík) 

 

Uznesenie prijaté.  

 

8.4. Hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby za 1. štvrťrok 2017 

Predkladá: Ing. Havaš – riaditeľ TS Valaská 

Prerokované na finančnej komisii, ktorá k hospodáreniu príspevkovej organizácie nemala 

pripomienky. 

 

Rozprava: do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia 

 

Uznesenie č. 448/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za 1. štvrťrok 2017 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová, Zelenčík )  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

9. Majetkové záležitosti obce. 

9.1. Odpredaj pozemkov pod garážami 

Predkladá:  Ing. Bánik – predseda komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

 

Rozprava: 

Ing. Holko, občan 

- sú to už všetky pozemky, alebo sa pripravuje ešte odpredaj ďalších pozemkov pod 

garážami? 

 

poslanec Zelenčík – opustil rokovaciu miestnosť z dôvodu účasti na likvidácii požiaru 16:51  
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Poliak, občan 

- hlavným kontrolórom bola  vyčíslená škoda, ktorá vznikla obci tým, že garáže sa 

neodpredali 

-  má obec vedomosť, koľko garáží je ešte nepredaných, pozná všetkých majiteľov 

garáží a vie ich osloviť? 

 

Trnková, referentka obce 

- v roku 2016 som zaslala  žiadosti o vyjadrenie k odpredaju pozemkov pod garážami, 

všetky sa nevrátili, 154 pozemkov pod garážami  sa predalo, ostalo predať 108 

pozemkov pod garážami, asi polovica vlastníkov pozemkov pod garážami čaká na 

odpredaj, sú podpísané 3 nájomné zmluvy, budú opätovne zaslané výzvy na odkúpenie 

pozemkov pod garážami 

 

Ing. Bánik, poslanec – Tnková, referentka obecného  úradu 

- v uzneseniach sú  dva až tri pozemky na odpredaj pozemkov pod garážami jednému 

žiadateľovi 

- občania majú vo vlastníctve dve aj  viac  garáží 

 

 Poliak, občan 

- prečo obec nedala schváliť predaj všetkých pozemkov uznesením, všetkým sa 

nezaslali  kúpno-predajné zmluvy, ak  ich nepodpísali mala sa im dať nájomná zmluva 

 

Ing. Bánik, predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesení. Uznesenia na odpredaj 

pozemkov pod garážami  sa schvaľovali an-blok.  

 

Uznesenie č. 449/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská za prebytočný 

pozemok parcelné číslo KN-C 1610 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, parcelné 

číslo KN-C 1609 o výmere 22 m
2
 a pozemku parcelné číslo KN-C 1613 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 22 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská 

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1610 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, parcelné číslo KN-C 1609 o výmere 

22 m
2
 a pozemku parcelné číslo KN-C 1619 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m

2
 

, pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Dušan Zemko 
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c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

 

Uznesenie č. 450/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1491 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1491 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Jaroslav Kocúr  

 

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 451/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

Ruší uznesenie číslo 311/2016 OcZ zo dňa 22.06.2016  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1624 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 
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b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1624 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 ,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Dušan Garaj 

 

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č.  452/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1914 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská 

za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1914 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
 ,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Sedliačik,   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
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Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 453/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1554 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1554 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
 ,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Štulrajter  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 454/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1715 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1715 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  z dôvodu usporiadania právneho 
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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 Marta Kuchárová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

  

Uznesenie č. 455/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

Ruší sa  uznesenie č. 290/2014 OcZ zo dňa 14.06.2014 z dôvodu úmrtia manžela. 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1748 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1748 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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  

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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Uznesenie č. 456/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1587 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1587 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,  z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009,   

pre žiadateľa Zdenko Mirilovič  a manželka Anna Mirilovičová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 457/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1720 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
 a pozemku parcelné číslo KN-C 

1934 o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1720 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2 

a pozemku parcelné číslo KN-C 

1934 o výmere 18 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská,  v cene 7 €/m

2
 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu usporiadania právneho 

vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a na ktorom je postavená 

stavba vo vlastníctve žiadateľov a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Jaroslav Ťažký a manželka Eva Ťažká  
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c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 458/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1761 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1761 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská,  v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Ivan Javor a manželka Nataša Javorová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 459/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1622 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 a  pozemku parcelné číslo  KN-C 

1623 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská 

za prebytočný 
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b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1622 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 a  pozemku parcelné číslo  KN-C 

1623 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Jozef Mašlár a manželka Paulína Mašlárová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 460/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

  

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1762 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1762 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  pre žiadateľa Ing. Jaroslav Slezák a manželka Jarmila Slezáková  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  
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Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 461/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1642 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1642 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Juraj Kocúr  a manželka Helena Kocúrová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 462/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1562 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1562 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009 
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 pre žiadateľa Štefan Kuchár  a manželka Anna Kuchárová   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 463/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1597 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1597 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Milan Kleskeň a manželka Ing. Lýdia  Kleskeňová   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

 Uznesenie č. 464/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 
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KN-C 1925 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1925 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
 ,  pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Miroslav Valach  a manželka Margita Valachová   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 465/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

  

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1557 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1557 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Dušan Pipich a manželka Mária Pipichová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 466/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1494 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 a pozemku parcelné číslo KN-C 

1565 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská 

za prebytočný 

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1494 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 a pozemku parcelné číslo KN-C 

1565 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, 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. Viera Morihladková  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 467/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1561 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný 
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b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1561 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
2
 ,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Budajová   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 468/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1625 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská 

za prebytočný  

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1625 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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. Marianna Badinková  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  
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Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 469/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1555 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1555zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Buzáš  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 470/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

  

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1915 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1933 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 
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Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Marian Husenica a  manželka Irena Husenicová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 471/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

Ruší sa uznesenie č. 358/2016 zo dňa 21.09.2016  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1938 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1938 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Cyril Eremiáš  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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Uznesenie č. 472/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1916 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1916 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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. Slavomír Kučerák   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 473/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1746 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1746 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009   

pre žiadateľa Jozef  Pažma a manželka Alena Pažmová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 
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Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 474/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1714 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1714 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Martin Medveď a manželka Petra Medveďová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 475/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1595 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1595 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 
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Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Miloš Pacera a manželka Emília Pacerová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 476/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

  

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1649 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1649 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Ing. Igor Čellár a manželka Ing. Tatiana Čellárová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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Uznesenie č. 477/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

 

číslo KN-C 1678 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat. územie: Valaská, 

obec: Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1678 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do podielového spoluvlastníctva, každý v ½ z celku, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Ing. Radko Štulrajter,   a Ing. Oleg Fečanin  

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 478/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1927 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1927 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009 

pre žiadateľa  Mirko Kurajda a manželka Miroslava Kurajdová   
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c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 479/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1764 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1764 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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. Oxana Hýbelová,   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 480/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1560 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   
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b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1560 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Emília Badinková  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 481/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1612 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1612 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Martina Wágnerová  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
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Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 482/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1602 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1602 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Valášek  

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 483/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1893 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
 a  pozemku parcelné číslo KN-C 

1894 zastavané plochy a nádvoria o  výmere 21 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská 

za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1893 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
a pozemku parcelné číslo KN-C 1894 

zastavané plochy a nádvoria o  výmere 21 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská,  

v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,  z dôvodu usporiadania 

právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a na ktorom je 

postavená stavba vo vlastníctve žiadateľov a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 zo dňa 22. 01. 

2009  
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pre žiadateľa  Jozef Polák a manželka Mgr. Mária Poláková   

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 484/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1707 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1707 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Čief   

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 485/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1696 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   
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b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1696 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
 , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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  Ľuba Čiefová   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 486/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1604 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská 

za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1604 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  ,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Jozef Kupčok a manželka Marta Kupčoková  

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 
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Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 487/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1928 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1928 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Juraj Bánik a manželka Renáta Bániková   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 488/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1643 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská 

za prebytočný   

 

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1643 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 
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Valaská, v cene 7 €/m
2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Branislav Predajniansky a manželka Bc. Katarína Predajnianska    

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 489/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1579 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská 

za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1579 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa  Juraj Antal a manželka Ľubica Antalová   

c) ukladá  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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Uznesenie č. 490/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1481 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
2
  a pozemok parcelné č. KN-C 1774 

o výmere 22  m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská 

za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1481 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m
2
  a pozemok parcelné č. KN-C 1774  

o výmere 22  m
2 

 , pre kat. územie: Valaská, obec: Valaská,  v cene 7 €/m
2
 do výlučného 

vlastníctva  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  Morávek   

c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne 

 

Uznesenie č. 491/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1648 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) schvaľuje  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1648 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
  , pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Lenčo  
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c) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 492/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

ruší sa uznesenie č. 393/2014 zo dňa 11.11.2014 z dôvodu darovacej zmluvy zo dňa 

01.06.2017  medzi  

darcom Máriou Hrudálovou 
a  

obdarovanou Patríciou Hrudálovou   

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1640 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) s c h v a ľ u j e  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1640  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Patrícia Hrudálová,   

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 493/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 
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KN-C 1600 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) s c h v a ľ u j e  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1600 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Rudolf Dano   

 

c) u k l a d á  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 494/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1905 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) s c h v a ľ u j e  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1905 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Šramko   

 

c) u k l a d á  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 
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Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 495/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1931 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný   

 

b) s c h v a ľ u j e  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1931 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do výlučného vlastníctva  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 Radek Huňa,  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 496/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1596 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská 

b) s c h v a ľ u j e  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1596 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,  z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 
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na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľov a v zmysle opatrenia NKÚ SR č. 15 

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Ján Kovařovic a manželka Libuša Kovařovicová  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 497/2017 
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

KN-C 1883 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská za prebytočný. 

 

b) s c h v a ľ u j e  

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

predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemku parcelné číslo KN-

C 1883 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
,pre kat. územie: Valaská, obec: 

Valaská, v cene 7 €/m
2
 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,  z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a 

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

zo dňa 22. 01. 2009  

pre žiadateľa Jozef Vetrák a manželka Viera  

 

c) u k l a d á  
Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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9.2. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku – pozemok – žiadateľka Emília  

Rafajová 

Predkladá:  Ing. Bánik,  predseda komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán: 

stavebná komisia, navrhla odpredaj pozemku za 4,-€/m
2
  (záhrada) k parcele je sťažený 

prístup, pozemok  užíva  a má  záujem o odkúpenie pozemku.  

 

Rozprava: 

Ing. Holko, občan - Ing. Bánik, poslanec   

-  pripomienka - odpredaj pozemkov  pod garážami za 7,-€/m
2
, teraz pozemok 4,-€/m

2
 

- pri výške ceny sme vychádzali z podkladových materiálov na odpredaj pozemkov 

v záhradkárskej oblasti 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia: 

 

Uznesenie č. 498/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  

a) prerokovalo 

žiadosť Emílie Rafajovej o prevod-kúpu pozemku v obci: Valaská, kat. územie: Valaská, 

evidovaný ako parc. C KN č. 1459 o výmere 171 m
2 

 , druh pozemku – záhrady, do 

vlastníctva žiadateľky. 

Jedná sa o pozemok funkčne a hospodársky tvoriaci celok, ohradený oplotením, v intraviláne 

obce, užívaný výlučne žiadateľkou spolu s nehnuteľnosťami v jej vlastníctve a tvoriaci 

príslušenstvo rodinného domu, súp. č. 534. Pozemok je z časti zastavaný hospodárskou 

budovou vo vlastníctve žiadateľky. 

 

b) vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská 

parc. C KN č. 1459 o výmere 171 m
2
  , druh pozemku – záhrady, pre kat. územie: Valaská, 

obec: Valaská za prebytočný. 

c) schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a 

podľa Čl. VI ods. 9 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, 

zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská, a to : 

parc. C KN č. 1459 o výmere 171 m
2
  , druh pozemku – záhrady, obec: Valaská, kat. územie: 

Valaská, 

do výlučného vlastníctva Emílie Rafajovej,  za kúpnu cenu 4,00 €/m
2
, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodov, že sa jedná o pozemok, ktorý funkčne 

tvorí celok s pozemkami a rodinným domom súp. č. 534, sčasti zastavaný hospodárskou 

budovou, a to všetko vo vlastníctve žiadateľky,  je dlhodobo ohradený oplotením a užívaný 

žiadateľkou ako celok, ako aj z dôvodu, ako je pozemok situovaný v rámci individuálnej 

zástavby v danej lokalite. Z uvedených dôvodov nie je efektívne, účelné a hospodárne, aby sa 

predaj vykonal iným spôsobom, ako to ďalej ustanovuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská. Odpredajom tretej osobe, 

by došlo neprimerane k zásahu do práv žiadateľky a obmedzeniu užívania susedných 
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pozemkov a stavieb, čo by mohlo vyvolať zásah do pokojného a zaužívaného stavu užívania 

nehnuteľností v danej lokalite. 

Žiadateľka – kupujúca je povinná uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. 

 

d) predaj  

zhora vymedzeného majetku obce Valaská sa bude  schvaľovať  na najbližšom rokovaní 

obecného zastupiteľstva po zabezpečení príslušných podkladov a listín podľa § 9a ods. 8 

písm. e/  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

e) ukladá obecnému úradu 

zabezpečiť potrebné právne a ekonomické záležitosti a zverejnenie zámeru podľa 

schvaľovacej časti uznesenia  

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.   

 

9.3. Schválenie prenájmu obecného bytu na Hronskej ulici 429/22 Valaská 

Predkladá starosta obce 

Prerokované v komisii  finančnej a komisii pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný 

plán, kde bola dohodnutá výška nájmu 10,-€ a výška úhrad za služby 30,-€ mesačne  

 

Rozprava: 

Pozmeňujúci návrh č. 1 poslankyne Pastírovej 

Zvýšenie úhrad za služby na 40,- EUR 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia:  

Uznesenie č. 499/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

prenájom bytu č. 16, 3. podlažie  na Hronskej ulici č. 429/22 pre nájomcu Michala  

Adamoviča,   

ako prípad hodný  osobitného zreteľa zo sociálnych dôvodov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
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zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších v zmysle schváleného zámeru, ktorý 

bol schválený uznesením č. 439/2017 zo dňa 05. 04. 2017. 

Výška nájmu 10 €/mesiac a úhrad za služby 40,-€/mesiac, doba nájmu do 30. júna 2018. 

 

b) ukladá  

Obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti 

uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

9.4. Schválenie zámeru na prenájom nebytového priestoru – Slovanet, a.s. 

Predkladá:  starosta obce  

jedná sa o miestnosť, kde sú  umiestnené zariadenia na prenos káblovej televízie 

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič, poslanec 

- občania  sú nespokojní s prerušovaním a vypadávaním káblového  vysielania 

zabezpečovaného  fy Slovanet 

- veľké množstvo visiacich káblov ( na majetku obce),   problém v zimnom období 

 

Ing. Bánik, poslanec 

- Komisia  pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán odporúča  predložený 

zámer na prenájom nebytového priestoru schváliť 

 

Poliak, občan - starosta 

- Káble, ktoré Slovanet nainštaloval sú na stĺpoch, ktoré sú majetkom obce, Slovanetu 

ste prenajali obecný majetok, bolo to  schválené  obecným zastupiteľstvom? 

- Boli doplňované nové káble ? 

- objednávala si fy Slovanet, alebo jej subdodávatelia plošinu a bola obsluhovaná 

zamestnancom TS? 

- Sú v rozpočte už zahrnuté všetky náklady na vysielanie cez infokanál? 

 

Mgr. Hadžega, prednosta úradu – Poliak, občan 

- Všetky káble, ktoré slúžili na rozvod káblovej televízie patrili Varesu, ktorý odkúpil 

Slovanet, na rokovaní s fy Slovanet bolo riešené aj to,   ako  sa bude uhrádzať 

prenájom stĺpov.  po ktorých pôjdu káble, je to ešte stále otvorené 
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- Pri rokovaniach som informoval, že je možnosť, keď Slovak Telekom bude riešiť 

káblové rozvody do zeme, aby sa pripojili, prebehli už nejaké rokovania, pre Slovanet 

však nebolo zaujímavé, aby investovali do káblov do zeme. 

 

- Požiadal som Slovanet o predloženie zmluvy  k vysielaniu infokanálu, musíme si 

vytvoriť redakčnú radu, ktorá bude zabezpečovať vstupy, obec musí požiadať 

o licenciu pre retransmisiu 

 

Ing. Dundovič, poslanec – Mgr. Hadžega, prednosta úradu 

- Nevedeli sme o rokovaniach,  treba dať pozor ako sú vedené káble, v zime, keď kábel 

padne, poškodí autá, koho  to bude chyba, máme to  zmluvne a poisťovňou 

podchytené?  

- V minulosti to nebolo riešené, informáciu preverím a budeme to riešiť aj v poistnej 

zmluve 

 

Ing. Havaš, riaditeľ TS – Poliak, občan 

-  navrhuje vstúpiť do jednania s majiteľmi káblov 

- neposkytli sme plošinu Slovanet,  ale vykonávali sa práce na riešenie kamerového 

systému 

 

Ing. Holko, občan 

- kedy sa spustí infokanál cez Slovanet 

- konajte,  vstúpte  do rokovania so zástupcami Slovanetu, 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia: 

 

Uznesenie č. 500/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

schvaľuje  

zámer prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve obce Valaská na 4. poschodí 

polyfunkčného domu na Námestí 1. mája 460/8, Valaská zapísaný na LV č. 2198 v k. ú 

Valaská o výmere 17,70 m
2 

 za cenu 14€/ m
2
, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle 

§ 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu verejného 

záujmu – v priestoroch je zriadená hlavná stanica televízneho káblového rozvodu Valaská 

prevádzkovaný spoločnosťou Slovanet, a. s. Bratislava.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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9.5. Zverejnenie prenájmu nebytového priestoru na Ceste Osloboditeľov 89/20 

Predkladá: starosta obce 

Ide o nebytový priestor v starej Valaskej na Ceste Osloboditeľov bývalé  kaderníctvo 

 

Rozprava: 

Pastírová, poslankyňa- starosta 

- je vysporiadaná dodávka elektriny? 

- Informovala Valbyt – starosta obce, pani Babiaková za elektrinu neplatila, starosta dal 

odpojiť odberné miesto,  dala si  namontovať elektromer, platila 2x Valbytu aj 

elektrárňam, Valbyt peniaze za elektrinu od nej nepoukazoval na účet obce  

- bude to doriešené ako podružné meranie 

- zistili sme, že nebolo napojené iba kaderníctvo,  ale celá budova, riešilo sa to, preto 

bol odobratý elektromer,  pani Babiaková  platila Valbytu a obec platila elektrinu  za 

kaderníctvo, peniaze, ktoré platila,  ostali na Valbyte 

 

Poliak, občan - starosta 

- požiadal  o vysvetlenie,  prečo je odpojenie elektriny v kaderníctve  spájané  s mojou 

osobou? 

- nikdy som nepovedal, že služby v kaderníctve v starej Valaskej boli ukončené pre tvoju 

osobu 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia:  

 

Uznesenie č. 501/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje  

zámer  prenájmu nebytového priestoru vo výmere  19,1 m
2
  vo Valaskej  na  Ceste 

Osloboditeľov  89/20  zapísaný na LV č. 980 v k. ú Valaská  v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu verejného záujmu – miestnosť je  

technicky vybavená za účelom poskytovania  kaderníckych služieb. Za cenu 10€/m
2
 

Termín doručenia ponúk bude stanovený v zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí § 9a, 

ods. 9  od termínu uverejnenia zámeru na web stránke obce Valaská a na úradných tabuliach. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Bánik, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 



 

44 
 

9.6. Žiadosť obchodnej spoločnosti Gastro, klasik, s. r. o. Hronská 418/53 Valaská 

o postúpení práv a povinností na novú spoločnosť vyplývajúcich zo zmluvy o nájme 

nebytových priestorov 

Predkladá: Ing. Bánik, predseda komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Komisia odporúča  obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť v predloženom rozsahu 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nik neprehlásil 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 

 

Uznesenie č. 502/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) berie na vedomie 

žiadosť obchodnej spoločnosti Gastro klasik, s. r. o. so sídlom Valaská, Hronská 418/53 IČO:  

50555448, konateľ Milena Dobrotová o postúpenie všetkých práv a povinností vplývajúcich 

zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.12. 2016 

b) schvaľuje 

postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 

12.12.2016, za rovnakých zmluvných podmienok z nájomcu Mileny Dobrotovej, bytom 

Hronská 418/53, Valaská 976 46 IČO: 32227281, miesto podnikania: Námestie 1. mája 459, 

976 46  Valaská na spoločnosti Gastro klasik, s. r. o. so sídlom Valaská, Hronská 418/53, 

IČO: 50555448  konateľ Milena Dobrotová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dobrotová) 

Uznesenie prijaté.  

 

 

9.7. Žiadosť obchodnej spoločnosti Gastro klasik, s. r. o. Hronská 418/53, Valaská 

o postúpení práv a povinností na novú spoločnosť vyplývajúcich zo zmluvy o nájme 

pozemkov. 

Predkladá: Ing. Bánik, predseda komisii pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Komisia odporúča  obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť v predloženom rozsahu 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nik neprehlásil 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 
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Uznesenie č. 503/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) berie na vedomie 

žiadosť obchodnej spoločnosti Gastro klasik, s. r. o. so sídlom Valaská, Hronská 418/53 IČO: 

50555448, konateľ Milena Dobrotová o postúpenie všetkých práv a povinností vplývajúcich 

zo Zmluvy o nájme pozemkov zo dňa 31.3.2014 

 

b) schvaľuje 

postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme pozemkov zo dňa 31.3.2014, 

za rovnakých zmluvných podmienok z nájomcu Mileny Dobrotovej, bytom Hronská 418/53, 

Valaská 976 46,  IČO: 32227281, miesto podnikania: Námestie 1. mája 459, 976 46 Valaská 

na spoločnosti Gastro klasik, s. r. o. so sídlom Valaská, Hronská 418/53, IČO: 50555448,  

konateľ Milena Dobrotová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dobrotová) 

Uznesenie prijaté.  

 

9.8. Prenájom nebytového priestoru Hronská 423, Valaská 

Predkladá: Ing. Bánik, predseda komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Jedná sa o žiadosť o prenájom nebytového priestoru  poslanca obecného zastupiteľstva, preto 

komisia odporúča vypísať obchodnú verejnú súťaž.  

 

Rozprava: 

Ing. Holko, občan 

- Požiadal poslanca o vysvetlenie,  za akým účelom žiada o prenájom 

 

Dobrotová, poslankyňa 

- Ide o kancelárske priestory, ktoré budú využité na kanceláriu 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 

 

Uznesenie č. 504/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) berie na vedomie  

žiadosť Gastro klasik s.r.o., Hronská 418/53, 976 46 Valaská o prenájom nebytového 

priestoru na 1. poschodí prevádzkovej budovy súp. č. 423 (VALBYT), ul. Hronská, kat. 

územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č.980, parc. C KN č. 1653/1. 
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b) schvaľuje  

spôsob nájmu nehnuteľného majetku obce Valaská podľa § 9 ods.2 písm. a) a b), v 

nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o   majetku obcí v platnom znení a v 

podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská: 

Nebytový priestor na 1. poschodí prevádzkovej budovy súp. č. 423 (VALBYT),ul. 

Hronská, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č.980, parc. C KN č. 

1653/1, nebytový priestor o veľkosti 11,20 m 2 

Obchodnou verejnou súťažou. 

c)    schvaľuje 

podľa § 281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v platnom znení) 

a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o   majetku 

obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

I. 

Úvodné ustanovenie 

Prenájom nebytového priestoru sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská a uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská  č. ......................, zo dňa ................... . 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej  ponuky  na prenájom 

nebytového priestoru a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, 

a to : 
- Nebytový priestor na 1. poschodí prevádzkovej budovy súp. č. 423 (VALBYT),ul- 

Hronská, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č.980, parc. C KN č. 

1653/1,
 

- Nebytový priestor o veľkosti 11,20 m 2 

 

 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nebytový priestor ponúka na prenájom je  

cena 10 €/ m 
2
 / rok, slovom: desať  eur/ m 

2
 / rok. Celková minimálna požadovaná 

cena za prenájom nehnuteľnosti je 112,00 eur / rok. Doba nájmu – doba neurčitá. 
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3. Cena za prenájom nebytového priestoru je určená ako cena na základe prijatého 

uznesenia č. 155/2013, zo dňa 18.9.2013. Povinnosť uhrádzať spolu s nájomným aj 

úhrady spojené s užívaním nebytového priestoru 

 

III 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže :11.07.2017 

 

2. Ohliadku nebytového priestoru možno vykonať v úradných hodinách Obecného úradu 

vo Valaskej na požiadanie navrhovateľa. 

 

3.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže  26.07. 2017., o 15:00 hod.  

 

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční  na rokovaní obecného zastupiteľstva, 

zásadne do 2 mesiacov od ukončenia súťaže. 

 

5. Oznámenie vybraného návrhu :  do 10   dní od schválenia obecným zastupiteľstvom 

 

6.  Uzatvorenie nájomnej zmluvy  do 30 dní od schválenia prenájmu nebytového 

priestor obecným zastupiteľstvom obce Valaská. 

 

IV 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže dňa  11.07.2017 na úradnej tabuli obce Valaská a na internetovej stránke obce.  

Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači - MY Horehronie. 

 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

 

3.  Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená podľa ust. §9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a Uznesenia 

Obecného zastupiteľstva č. 155/2013, zo dňa 18.9.2013. 

 

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII.  týchto 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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5. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 26. 07. 2017  do 15:00 hod. 

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.  

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola 

 vyhlásená. 

7.  Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej   

v podmienkach súťaže. 

 

8.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

 

9.  Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani  účastníkovi, 

ktorý v súťaži zvíťazil.  

 

10. Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v reštrukturalizácii, konkurze alebo 

v likvidácii, alebo ktorí majú voči obci Valaská, jej príspevkovým, rozpočtovým 

organizáciám, ako aj k spoločnosti/iam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky 

akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, 

ktorý obec musela odpísať ako  nevymožiteľný. 

V 

Podmienky prenájmu 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nebytového priestoru jeho schválením obecným 

zastupiteľstvom obce. 

2. Cena za prenájom nebytového priestoru bude hradená raz ročne a úhrady spojené 

s užívaním nebytového priestoru za podmienok stanovených prenajímateľom.  

3. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nebytový 

priestor ponúknutý na prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. Ak nie je ďalší 

záujemca, t.j. ponuka je jediná vyhlasovateľ môže v takomto prípade ukončiť 

obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú. 

4. Nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa. 

5. Obsah nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru bude obsahovať 

podmienky uvedené v tejto obchodnej verejnej súťaži a podmienky stanovené 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská (najmä Čl. VII a VIII) 

ďalej len „Zásady“.   
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VI 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je ponúknutá najvyššia cena nájmu za 

nebytový priestor, predložená navrhovateľom.  

 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej 

bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie 

č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo 

podľa poradia.  

 

3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom nebytového priestoru  rozhodne 

skorší termín podania návrhu. 

 

4. Víťaz - navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č.1.  sa 

pozve na podpísanie nájomnej zmluvy. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej 

súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach – obec oznámi, poradie 

ich umiestnenia a záver že ich návrhy sa odmietli na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke obce. 

 

VII 

Podanie ponuky/ návrhu 

 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu 

vyhlasovateľa :  

    Obec Valaská.  

    Obecný úrad vo Valaskej,  

    Námestie 1. mája 460/8, Valaská , 

    PSČ 976 46 

s viditeľným označením - textom :  

NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA PRENÁJOM NP 

     Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „ Prijaté : poradie návrhu, dátum, 

čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom “.  

2. Povinné náležitosti návrhu na prenájom majetku : 

- presné označenie navrhovateľa  
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 (Fyzická osoba uvedie : Meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, tel. č., fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: Názov, sídlo, 

IČO, DIČ, konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č. ) 

- cenový návrh, 

- záväzok, že od vyhlasovateľa prenajme nehnuteľnosť  v stave v akom sa 

nachádzajú v čase podpisu zmluvy, za ním navrhnutú cenu nájmu, ktorú bude 

uhrádzať podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy, spolu s úhradou za náklady 

spojené s užívaním nebytových priestorov,  

- súhlas s podmienkami súťaže, súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných   

údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže  

- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka 

a podpis konajúcej osoby / 

3. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri 

vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 V................... dňa  ..............    

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

          starosta obce 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, 

Pastírová)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Dobrotová) 

Uznesenie prijaté.  

 

 

 

9.9.  Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru na Školskej ulici č. 448 

Predkladá: Mgr. Hadžega, prednosta úradu 

Uznesením pridelený  nebytový priestor pánovi Piarovi, ktorý priestory neprevzal, bola  

zaslaná výzva na prevzatie  nebytových priestorov, nebola prevzatá, priestor je voľný 

Rozprava: 

Ing. Bánik, poslanec 

- komisia odporúča,  aby uvedený nebytový priestor bol pridelený ďalšiemu 

záujemcovi 
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Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 

 

Uznesenie č. 505/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) ruší uznesenie č. 419/2017 zo dňa  01.03.2017 

b) 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.  

Termín doručenia ponúk bude stanovený v zmysle zákona č. 138/99 Zb. o majetku obcí § 9a, 

ods. 9 v závislosti od termínu uverejnenia zámeru v regionálnom týždenníku My Horehronie a 

na web stránke obce Valaská a na úradných tabuliach obce Valaská 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

10. Rôzne 

10.1. VZN o vedení kroniky obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Hadžega, prednosta úradu 

Pripravený návrh VZN  zaslaný  na pripomienkovanie poslancom a zverejnený na 

pripomienkovanie  občanom.  Vznesené  pripomienky boli zapracované do VZN 

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič 

- Je potrebné dodržiavať postupy, prejsť cez komisie, poslancov potom zverejniť na 

pripomienkovanie občanom 

 

 

Mgr. Hadžega 

- VZN bolo pripravené kvalifikovane, bolo  prerokované aj v komisii kultúry a športu, pani 

Medveďová s finálnym VZN súhlasila 

- Postupnosť pri príprave VZN bola dodržaná 

- Pripomienky pána Holku, boli v podstate akceptované a zapracované do VZN 

 

Blahút, poslanec 

- Komisia sa stretla, prizvaná kronikárka s VZN súhlasila 

- Kronikárka  Medveďová chce zápisy predkladať  4x ročne 

 

Pastírová, poslankyňa 

- Poslanci by mali byť informovaní ešte  pred zverejnením na úradnú tabuľu obce 
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Ing. Bánik, poslanec 

Pozmeňujúci návrh č. 1  poslanca Ing. Bánika 

V § 6 nahliadnutie do kroniky bod 2 píše sa: Nahliadnuť do originálu obecnej kroniky 

k úradným a študijným účelom je možné len so súhlasom starostu obce. Odporúčam vyhodiť 

slová“ len so súhlasom starostu obce“. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne. 

 

Ing. Holko, občan 

- Originál kroniky má byť u starostu  obce, starosta zaň zodpovedá 

- V  bode 1 doplniť „ za obdobie 1 kalendárneho roka“  

- Body 2,3 vyhodiť, dať   prílohy kroniky 

- Archivácia kroniky – vysvetlené v §7 

- Odmena kronikára – schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

- Poradný orgán kronikára 

- Opraviť  názov komisie 

- Predkladanie zápisov 2x na zastupiteľstvo 

 

Ing. Bánik, poslanec 

-  nesúhlasím s  pripomienkou odmeňovanie kronikárky, ktoré je v kompetencii starostu 

obce 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 506/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a)  berie na vedomie 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská o vedení kroniky obce Valaská 

 

b) uznáša sa 

v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)  Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská VZN o vedení 

kroniky obce Valaská s pripomienkou poslanca Ing. Bánika 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 9 

Za: 9 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová, Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

10.2. Schválenie PHSR 2016-2025 

 

Predkladá : Mgr. Hadžega, prednosta OcÚ 

Strategický dokument obce Valaská program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na 

roky 2016-2025, externe ho pripravoval pán Hronec, spoločnosť Skarabeus, postúpený na 

Okresný úrad odbor životného prostredia,  nebude posudzovaný vplyv na životné prostredie 

 

Rozprava:  

Ing. Bánik, poslanec 

-  Nebol prerokovaný v komisii,  sú určite procesné nezrovnalosti v úvodnej časti, 

napriek určitým nezrovnalostiam,  budem hlasovať za tento strategický dokument 

 

Ing. Dundovič 

- Nebol riešený na pracovnom stretnutí poslancov, nemali sme stretnutia s pánom 

Hroncom 

- Neboli prizvané organizácie, podnikatelia, poslanci  ani pracovníci 

- Nebudem hlasovať za tento  dokument 

 

Mgr. Hadžega, prednosta úradu  

- Beriem výhrady, nebol prerokovaný v OcZ,  ale na pracovnom stretnutí poslancov, 

poslancom bol zaslaný na pripomienkovanie, poskytol som pánovi Hroncovi 

ekonomické výsledky za posledných 5 rokov a plán investičných akcií, na základe 

výsledkov ročného hodnotenia, dokument bude priebežne aktualizovaný a  doplňovaný 

 

Pastírová, poslankyňa  

- Občanov sme vylúčili, malo byť verejné stretnutie k tomuto  strategickému 

dokumentu 

 

PaedDr. Magera, poslanec 

- Komisia dotazníky dostala, členovia ich vypracovali, nemal som čas prejsť celý 

dokument,  zdržím sa hlasovania 

 

Mgr. Pacerová, poslankyňa 

- Uvedomujem si dôležitosť dokumentu, nie je všetko tak ako má byť, pýtam sa dá sa 

s tým ešte niečo robiť? 
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Dobrotová, poslankyňa 

- Budem hlasovať za prijatie dokumentu, je dôležitý pre obec pre čerpanie eurofondov 

 

Starosta 

- Ste za prijatie tohto dokumentu? Dotazníky bola úloha pána Hronca, ktorý si to 

zabezpečoval sám, je dôležité,  aby tento dokument bol schválený,  sú tam všeobecné 

záležitosti a vyžaduje to systém na čerpanie eurofondov. 

 

Ing. Holko, občan 

- Neprešiel pripomienkovaním širokej verejnosti, sú tam nezrovnalosti v oblasti 

odpadového hospodárstva atď.  

 

Poliak, občan 

- Máte preštudovaný tento dokument, sú tam nepresnosti, poskytli ste  organizáciám na 

vyjadrenie úplné a dostačujúce informácie?  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia 

 

Uznesenie č. 507/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

schvaľuje 

program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská na programové obdobie 

2016-2025 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9 

Za: 5 (Ing. Bánik, Blahut, Dobiš, Dobrotová, Hucík)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 (PaedDr. Magera, Pastírová, Pacerová) 

Poslanec Ing. Dundovič nehlasoval. 

Uznesenie prijaté.  

 

10.3. Upozornenie prokurátora zo dňa 10.01.2017 

 

Predkladá starosta obce 

- Predložený  bod sa týka upozornenia prokurátora k voľbe hlavného kontrolóra 

 

Rozprava: 

Ing. Dundovič, poslanec 

- Bod b)  navrhol vypustiť 

- Písomnosti, ktoré sú  o nich,   adresované poslancom OcZ,  bezodkladne informovať 

poslancov, prípadne  zvolať poslancov 
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Ing. Bánik, poslanec 

- Obci Valaská navrhuje prokurátor  prejednať upozornenie, mám výhrady voči 

uzneseniu,  budem hlasovať proti 

 

PaedDr. Magera, poslanec 

- Prokuratúre dáme vyjadrenie, hlasujeme a) za informáciu 

- Navrhujem procedurálny návrh len za bod a)v predloženom uznesení 

 

 

Starosta 

- Informácie sú poskytované poslancom na pracovných stretnutiach 

 

Poslanec Marian Dobiš sa vzdal poslaneckého mandátu  18:59 

 

Dobrotová, poslankyňa 

- Uznesenie je vypracované, treba to schváliť 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal  znenie uznesenia 

Uznesenie č. 508/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) berie na vedomie  
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 2/17/6603-4 zo dňa 10. 

01. 2017, zaevidované pod číslom 64/2017 dňa 12. 01. 2017 

 

b) vyhovuje  
upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno  podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 2/17/6603-4 zo dňa 10. 

01. 2017, zaevidované  pod číslom 64/2017 dňa 12. 01. 2017 

 

c) prijíma 

adekvátne opatrenie, aby v budúcnosti nedochádzalo k vytýkanému pochybeniu tým, že 

okrem podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra ustanoví uznesením aj 

náležitosti prihlášky v súlade s § 18 a ods. 3 vety poslednej zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 7 (Blahut, Dobrotová, Ing. Dundvič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. Pacerová, Pastírová) 

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté.  
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10.4. Upozornenie prokurátora zo dňa 11.01.2017 

Predkladá starosta obce 

- Upozornenie sa týka upozornenia prokurátora k voľbe hlavného kontrolóra 

 

Rozprava: 

K tomuto bodu nebola rozprava 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenia uznesenia 

Uznesenie č. 509/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) berie na vedomie 
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 153/16/6603-4 zo dňa 11. 

01. 2017, zaevidované  pod číslom 82/2017 dňa 16.01.2017 

 

b) vyhovuje  
upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno  podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 

Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 153/16/6603-4 zo dňa 11. 

01. 2017, zaevidované  pod číslom 82/2017 dňa 16.01.2017 

 

c) prijíma 

adekvátne opatrenia, aby v budúcnosti nedochádzalo k vytýkanému pochybeniu tým, že pri 

voľbe hlavného kontrolóra bude postupovať v súlade s § 11 ods. 4. písm. j), § 18 ods. 1 vety 

prvej v nadväznosti na § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 6 (Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík,Mgr. Pacerová. Pastírová,)  

Proti: 1 (Ing. Bánik) 

Zdržal sa: 0 

 

Poslanec PaedDr. Magera nebol prítomný počas hlasovania. 

Uznesenie prijaté.  

 

10.5. Investičné akcie 

Predkladá: starosta obce 

Na stretnutiach sme prebrali revitalizáciu námestia, dobudovanie športového areálu, 

rekonštrukcia Tajchu - oslovili sme fy zaoberajúcu sa revitalizáciou riek a vodných nádrží 

 

Rozprava: 

Ing. Bánik, poslanec 

- Zaoberala sa tým  aj komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

a neodporučili sme, aby sme sa zaoberali zámerom revitalizácie obnovy Námestia             
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1. mája,  máme prioritnejšie investičné akcie, ktoré treba skôr vykonať, neodporúča,  

aby táto časť bola prijatá  v uznesení 

- Nejde len o schválenie zámeru, treba zabezpečiť projektovú dokumentáciu a treba 

vyčleniť aj finančné prostriedky 

- Zámer bude naviazaný na rozpočet obce, máme predložený plán investičných akcií 

 

Dobrotová, poslankyňa 

- V uznesení ide len o zámer, som za zámer revitalizácie námestia, nesúhlasím len 

 s uvedenou sumou revitalizácie 

navrhujem stiahnuť bod b),  dať len berie na vedomie zámer, potom sa môžeme 

stretnúť a riešiť to 

- Ak vyjde výzva na rekonštrukciu námestia, budeme mať pripravený projekt a môžeme 

to riešiť, dajme :  „berieme na vedomie schválenie zámeru“ 

 

Starosta 

- Jedná sa len o schválenie zámeru, ak vyjde výzva,  do ktorej sa zapojíme,  tak potom to 

budeme na zastupiteľstve preberať 

 

Mgr. Cíger, referent úradu 

- Ak sa chceme uchádzať o eurofondy,  je potrebné mať pripravené projektové 

dokumentácie na  veci, ktoré budeme prioritne riešiť. Je potrebné  pripraviť  štúdiu, 

zámer nám určí činnosť, ktorá bude prioritná, potrebujeme zabezpečiť rozpočet, 

vedieť, čo bude  stáť projekt. 

 

Ing. Dundovič, poslanec 

- Na jednotlivé akcie predložiť cenové ponuky, pripraví sa rozpočtové opatrenie na 

schválenie 

- Na generel zelene boli vyčlenené finančné prostriedky, zahŕňajú aj zeleň na námestí, 

budeme mať dva súbežné projekty? 

- Na tento rok máme vyčlenené investičné akcie:  chodník na Piesku a rekultiváciu 

ihriska, ktoré sú v rozpočte 

 

PaedDr. Magera, poslanec 

- Komisia ohľadne generelu zelene – finálna verzia bude na jeseň tohto roku                                       

( koordinátorka Ing. Halászová) info bude aj vo Valaštianskom hlásniku 

 

Mgr. Hadžega, prednosta úradu 

- Blíži sa rok 2020,  kedy končia eurofondy, je škoda nevyužiť predkladané výzvy, je 

potrebné schváliť zámer, pripraviť rozpočtové opatrenie na projektovú dokumentáciu 

 

Pozmeňujúci návrh č.1 poslanca Ing. Bánika 

Komisia výstavby neodporučila, aby sme sa zaoberali zámerom revitalizácie obnovy                        

Námestia 1. mája z toho dôvodu, že komisia usúdila, že sú aj prioritnejšie investičné akcie, 

ktoré treba skôr v obci vykonať,  ako je táto. Neodporúča,  aby sa táto jedna časť dostala do 
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uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová. Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh prijatý jednohlasne.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenia uznesenia 

 

Uznesenie č. 510/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

schvaľuje 

zámer obce Valaská: 

Dobudovanie športového areálu 

Rekonštrukcia Tajchu 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová. Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

10.6. Schválenie konateľa spoločnosti Valbyt, s. r. o. Valaská 

Predkladá starosta obce 

Navrhujem,  aby dočasným konateľom bol schválený starosta obce, aby sa stroje zo 

spoločnosti  Valbyt, s. r. o. účtovne previedli  na obec Valaskú. 

 

Rozprava: 

Ing. Bánik, poslanec 

- Nemám dôveru vo vedení starostu obce, budem hlasovať proti 

 

Dobrotová, poslankyňa 

- Treba to doriešiť, budem hlasovať za 

 

Blahut, poslanec 

- Treba previesť stroje z Valbytu, som za 

 

Pastírová, poslankyňa 

- Som za zriadenie dozornej rady 
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- Ak sa odsúhlasí konateľ aby sa kreovala aj dozorná rada 

 

Holko , občan - starosta 

- Starosta nemôže byť konateľom, podľa zákona č. 357 

- Starosta bezodplatne môže byť konateľom  ( JUDr. Tekely) 

 

Ing. Dundovič, poslanec 

- Budem hlasovať proti 

 

Hucík, poslanec 

- Budem hlasovať za, inej cesty niet 

 

Poliak - starosta 

- Krajský súd potvrdil, že pán  Jaroslav Poliak bol neprávoplatne zapísaný ako konateľ 

Valbytu, jeho funkcia vôbec nevznikla,  obchodná spoločnosť,  keď nemá konateľa, 

nemôže vykonávať obchodnú činnosť, táto záležitosť sa mala riešiť už veľmi dávno. 

 

- Môže to takto byť, nie je to protizákonné, a ak  chceme zachovať svoje stroje, aby to 

prešlo na obec,  nebudem mať z toho žiadny prospech, budem dočasný konateľ, aby 

sme mohli darovacou zmluvou previesť majetok na obec, potom sa vzdám konateľa, 

nájdeme konateľa výberovým konaním, či Valbyt bude alebo postupom času zanikne. 

Pri zániku Valbytu môžeme prísť o tieto pracovné stroje. 

 

- Poslanci,  vyjadrite sa k dozornej rade, je to záležitosť poslancov 

 

PaedDr. Magera, poslanec 

- Súhlasím s dozornou radou a navrhujem: Ing. Dundovič, Pastírová, Ing. Bánik  

 

Ing. Bánik, poslanec  

- neprijímam pre pracovnú vyťaženosť kandidatúru v dozornej rade 

 

Ing. Dundovič, poslanec  

– nestíham 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenia uznesenia 

 

Uznesenie č. 511/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) berie na vedomie 

1. Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 61 Exre/246/2015-373 a Uznesenie 

Krajského súdu  v Banskej Bystrici č. k. Cob/3/2017-389 v právnej veci zapísanej spoločnosti 

VALBYT, s.r.o., so sídlom Hronská 423, 976 46 Valaská, v konaní o zosúladenie právneho 

stavu zapísaného v obchodnom registri so skutkovým stavom  
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b) schvaľuje 

v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zástupcu obce do funkcie štatutárneho orgánu – konateľa v obchodnej spoločnosti 

VALBYT, s.r.o., IČO: 31 642 594, so sídlom Hronská 423, 976 46 Valaská, a to Ing. Juraja 

Uhrina 

 

c) poveruje 

starostu obce, aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti,  menoval do 

funkcie konateľa spoločnosti - VALBYT, s.r.o., IČO: 31 642 594, so sídlom Hronská 423, 

976 46 Valaská: Ing. Juraja Uhrina 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 3 (Blahut, Dobrotová, Hucík)  

Proti: 2 (Ing. Bánik, Ing. Dundovič) 

Zdržal sa: 2 (Mgr. Pacerová, Pastírová) 

 

Poslanec PaedDr. Magera nehlasoval. 

Uznesenie neprijaté.  

 

 

10.7. Schválenie účasti obce Valaská v združení „Iniciatíva stredné Slovensko“ 

Predkladá: starosta obce 

Dozvedel som sa o tom na stretnutí v Ružomberku, na základe tejto iniciatívy je možnosť 

získania finančných prostriedkov na prepojenie R1a D1,  cesta z Valaskej je priamo napojená 

na R1 a bude priamo napojená  na diaľnicu  v smere do Košíc 

 

Rozprava 

Ing. Dundovič, poslanec – súhlasím 

 

Ing. Bánik, poslanec 

- Súhlasím, bytostne sa to týka aj  obce Valaská, doplniť do uznesenia :  Účasť obce 

v združení  „Iniciatíva stredné Slovensko“ nemá dopad na rozpočet obce.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 512/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) berie na vedomie 

informáciu starostu obce Valaská k schváleniu účasti obce Valaská v združení „Iniciatíva 

stredné Slovensko“ 
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b) schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov účasť obce Valaská v združení „Iniciatíva stredné Slovensko“ . Účasť obce 

Valaská v združení „Iniciatíva stredné Slovensko “ nemá dopad na rozpočet obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová. Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  

 

 

Poverenie vykonania kontroly 

Uznesenie doplnené na základe iniciatívy poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Rozprava :  

Mgr. Hadžega, prednosta úradu 

- Informácia podaná z Valbytu:  Prostriedky fondu prevádzky údržby a opráv možno 

prechodne použiť na úhradu za plnenie spojené s užívaním bytov a nebytových 

priestorov v bytovom  dome v prípade  ich dočasného nedostatku. Po preklenutí 

nedostatku na úhradu plnenia  sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky 

údržby a opráv.  

 

Pastírová, poslankyňa 

- Je tu porušenie zákona.  

 

 Predseda návrhovej komisie prečítal znenie uznesenia 

 

Uznesenie č. 513/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

ukladá 

hlavnej kontrolórke obce Valaská vykonať kontrolu hospodárenia v spoločnosti VALBYT                

s. r. o. za  rok 2016   a za 1. polrok 2017 s termínom do 30.09.2017. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Bánik, Blahut, Dobrotová, Ing. Dundovič, Hucík, PaedDr. Magera, Mgr. 

Pacerová. Pastírová)  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie prijaté jednohlasne.  
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11. Interpelácie 

Starosta požiadal poslancov  o písomné predloženie interpelačných otázok. 

 

Ing. Dundovič, poslanec - starosta 

- vyhlási sa výberové konanie na konateľa Valbytu? 

- Je potrebné stanoviť podmienky pre  uchádzačov do výberového konania, pripraviť   

zverejnenie výberového konania,  môžeme zvolať mimoriadne zastupiteľstvo 

 

Pastírová - starosta 

- Výkresy na kanalizáciu sú, poslali sa už? 

- Zatiaľ nie, ale  máme predjednané, ako budeme postupovať 

 

Mgr. Pacerová -  Ing. Havaš - starosta 

- Čo je s retardérmi na Partizánskej ceste? 

- Pod farou  je dlhodobo čierna skládka 

- Na umiestnenie retardérov na Partizánskej ceste  musí byť spracovaný samostatný 

projekt, po  jeho  schválení na  dopravnom inšpektoráte  je možné namontovať 

retardéry 

- Neviem o tom 

 

PaedDr. Magera, poslanec - starosta 

- Detské ihrisko v novej  Valaskej  -  plánuje sa vymeniť piesok? Je treba opraviť 

poškodené miesta na preliezkach, vykonať nové nátery, v starej  Valaskej  na ihrisku 

chýbajú dve šmýkačky 

- Deratizácia obce 

- Kto kŕmi labute?  Zadať  pracovníkom  VPP 

- Na ulici Pod Lipovou je včelstvo, má o tom obec informáciu? 

- Obecné kompostovisko – je doriešená zmluva o nájme? 

- Čierna skládka - na starej  ceste, patrí do k.ú. Brezno, bolo mesto Brezno upozornené  

na čiernu skládku?  

- Pán Štéc  dal požiadavku na hydrant,  bolo  mu vyhovené ? 

- minulý rok boli vymenené všetky drevá, boli natreté, na detskom ihrisku v starej 

Valaskej 4 šmýkačky ukradli, nebudú sa nahrádzať 

- máme cenovú ponuku na deratizáciu obce, je to povinnosťou  StVaKu,  my to 

nebudeme platiť, oni si to zabezpečia cez firmu Bábolná,  budeme deratizovať starú 

Valaskú a Piesok 

- robím to  z vlastnej vôle ja, ľudia sa boja priblížiť  k labutiam 

- obec nemá vedomosť 

- na pozemkový fond sme poslali zmluvu na podpis 

- neviem o hydrante, úrad má len  všetky materiály na stavbu 

 

Hucík, poslanec-starosta 

- Od starej Valaskej pri kravínoch nie je ani jedno svetlo 
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- Ako je to s chodníkom 

- Dal som vypracovať cenovú ponuku, je to v riešení,( cenovú ponuku aj zemou aj 

vzduchom 

- Zmluva so Skalošom je podpísaná, stavebné povolenie sa vybavuje 

 

Blahut, poslanec-starosta 

- Asfaltovanie Hronskej ulice 

- Máme dohodu so StVaKom,  oni budú asfaltovať, nemáme vypracovaný projekt na 

asfaltovanie cesty, chodníka, parkovacích miest, je ešte problém s kanalizáciou, mám 

záujem, aby to bolo urobené  ako celok  

 

Dobrotová, poslankyňa - starosta 

Obec by mala vstúpiť so StVaKom do jednania , obec musí tlačiť, aby občania boli spokojní 

 

12. Diskusia 

Ing. Holko, občan 

- knižná publikácia o  Valaskej 

- Prišla, je  v  knižnici, po stanovení ceny, si ju  občania  budú môcť zakúpiť  

- Telefónne čísla poslancov nie sú na web stránke obce, poslanec Blahut nemá foto na 

webe 

- Sú to súkromné telefónne čísla, neviem o tom  

- Pre občanov nie sú  zverejnené  na web stránke  kompletné materiály na rokovanie 

OcZ 

-  nesledujem to teraz 

 

PaedDr. Magera, poslanec 

- Aktualizovať členov komisií na webe 

 

 

Poliak, občan  - starosta 

- Kto má prístup za obec na web stránke a kto  zverejňuje dokumenty ?   

- starosta a prednosta 

- Je doriešené poistenie areálu Technických služieb?  

- Aké čiastky boli použité z fondov  jednotlivých spoločenstiev, akú právomoc má pani 

Poldaufová,  aby mohla konať v mene Valbyt s.r.o., poverilo ju  OcZ  podpisom 

zmluvy?  

- Nie, to mohol urobiť len predchádzajúci konateľ, od 1.1. 2017 bola  Jaroslavom 

Poliakom, konateľom Valbytu  menovaná do funkcie zastupujúceho konateľa. 

- Konateľ obecnej s.r.o. nemá právo menovať svojho zástupcu 

- Má. 

- Bolo možné,  aby bola zmluva na kamerový systém podpísaná predtým ako poslanci 

schválili rozpočtové opatrenia?  (otázka na Mgr. Cígera) 

- Záhradkári – idú sa predávať, pozemky budeme predávať za 4,- €? 
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Mgr. Cíger, referent úradu  

- preštudujem si materiály, vyjadrím sa po preštudovaní 

 

Ing. Bánik, poslanec 

- pozemky boli oceňované zvlášť, referentka predložila analýzu spracovanú na základe 

podkladov súdnych znalcov, neviem ešte povedať, aká bude cena  pre záhradky. 

 

Ing. Dundovič, poslanec  

- Bude musieť byť 5 oblastí, teda 5 cien, neviem ešte tú cenu, ľudia čakajú a chcú 

vedieť, apelujem na Obecný úrad na stanovenie ceny.  

 

 

13. Záver  

20:47 – starosta obce ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

 

 

Valaská, 07. júla 2017 

 

 

 

 

Mgr. Roman Hadžega         Ing. Juraj Uhrin 

   prednosta OcÚ                                                    starosta obce 

 

 

      Jozef Hucík                    Marian Dobiš 

overovateľ zápisnice                                                overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


