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Návrh uznesení 

 na  27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konané dňa    10 . mája 2018 

 

1. Otvorenie 

bez uznesenia 

 

2. Schválenie programu rokovanie 

Uznesenie č. 609/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 27.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

Hlasovanie: 

 

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

návrhovej komisie) 

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

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

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: 

b) členovia: 

Hlasovanie: 

 

4. Dokumenty predkladané  starostom  obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní OcZ 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie  

Správu o   plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej zo dňa 14. februára  

a 16. apríla 2018  predloženú starostom obce Valaská 

Hlasovanie: 

 

5. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská 

5.1. Správa hlavného kontrolóra   

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra č.3 /2018   v predloženom rozsahu 

Hlasovanie:  

 

6.Rôzne 

6.1. Schválenie Dodatku č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej a členov komisií obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. ...... 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej  
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a) schvaľuje 

Dodatok č.1  k Zásadám  odmeňovania poslancov OcZ vo Valaskej a členov komisií OcZ, a to zmenu 

v čl. 2 ods.6  -  Poslanecká odmena, v nasledovnom znení: 

 

„ Poslancovi, ktorý bol starostom obce poverený výkonom kompetencií  zástupcu starostu obce 

Valaská,  patrí finančná odmena 100,- EUR mesačne“ . 

Hlasovanie: 

 

Dôvodová správa k uzneseniu 

V zmysle  § 25 ods. 8 zákona č. 70/2018 Z. z. nesmie presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

Príloha : 1. Dodatok č.1  

               2. Stanovisko finančnej komisie 

 

 

6.2. Zverenie do správy Technickým službám Valaská  strojné zariadenia 

Uznesenie č. ...../2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Čl. 

V ods. 3 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, zverenie   hnuteľného 

majetku: 

 

1.  

IVECO DAILY 35C vyklápač, výrobné č. vozidla:ZCFC35A3805822242, 

E.Č.: BR 023 BI, Invent. č. V040, 

 

Citroen Jumper 2.0 HDi 31 M, výrobné č. vozidla: VF7ZBAMFB17008733, 

E.Č.: BR 175 AV, Invent. č. V026, 

 

Citroen Berlingo 1.4 X PLC, výrobné č. vozidla: VF7GJKFWB93180917, 

E.Č.: BR 893 AR, Invent. č. V021, 

 

KOMATSU WB93R, výrobné č. vozidla: KMTWB003T77F27065, 

E.Č.: BRZ035, Invent. č. V029, 

 

2. REVI 250 USB – naviják R260 7,5mm/50m: prepojovací kábel/5m, KA 46 Spring, Monitorovacie 

zariadenie REVI 260 USB, výr.č. 1R258017 

 

3. Rioned VICTOR – elektromechanický čistič s príslušenstvom 

 

b) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné úkony v súčinnosti s Technickými službami Valaská podľa 

schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

Hlasovanie: 

 

Dôvodová správa k uzneseniu 

1.Dôvodom zverenia hnuteľného majetku do správy (HM) je nadobudnutie majetku od spoločnosti 

VALBYT, s.r.o. „v likvidácii“ a zámer obce Valaská  ho zveriť svojej príspevkovej organizácii 

Technické služby Valaská.  
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Nadobúdacia hodnota  HM podľa bodu 1 uznesenia je 42 679,20 EUR s DPH,  pričom kúpna cena bez 

DPH je 35 566,00 EUR a 20% DPH je vo výške 7113,20 EUR. 

2-3. Nákup HM bol realizovaný na základe schváleného rozpočtu obce Valaská na rok 2018, na 

základe požiadavky Technických služieb Valaská. 

Nadobúdacia hodnota  HM podľa bodu 2 uznesenia je 7 500,00 EUR s DPH,  pričom kúpna cena bez 

DPH je 6198,34 EUR a 21% DPH je vo výške 1301,65 EUR, 

Nadobúdacia hodnota  HM podľa bodu 3 uznesenia je 2 981,11 EUR s DPH,  pričom kúpna cena bez 

DPH je 2484,26 EUR a 20% DPH je vo výške 496,85 EUR, 

Podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať 

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať 

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním. 

Podľa § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Čl. V 

ods. 3 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, je potrebné schváliť 

zverenie HM do správy príspevkovej organizácie Technické služby Valaská, z dôvodov na to 

nadväzujúcich úkonov pri nakladaní s HM. 

 

 

6.3. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčných ihrísk 

Uznesenie č. ...../2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) schvaľuje 

podľa § 11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení v platnom znení, 

prevádzkový poriadok multifunkčných ihrísk na ul. Októbrová, obec: Valaská, kat územie Valaská, na 

pozemkoch parc. C KN č. 1444/5 a 1444/6.   

Prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

b) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné úkony podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

Hlasovanie: 

 

Dôvodová správa k uzneseniu 

Dôvodom schválenia prevádzkového poriadku je zabezpečiť pravidlá a informovanosť širokej 

verejnosti o spôsobe užívania ihrísk, spravovaní ihrísk a stanovení pravidiel pri rezervácii ihrísk, aj 

v nadväznosti na elektronický rezervačný systém, ktorý obec Valaská spúšťa v mesiaci máj 2018.   

Podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať 

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať 

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním. 

Stanovisko komisie pre kultúru a šport 

 

 

6.4. Schválenie spoluúčasti  na  dotáciu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ“ 

Uznesenie č. ...../2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

a) zobralo na vedomie 

výzvu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) predloženie 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2018. 
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b) schvaľuje 

 

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia telocvične- Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“  v 

súlade s vyhlásenou Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 

 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných 

prostriedkov ministerstvom. 

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  

najmenej 10% z požadovaných finančných prostriedkov uvedených v žiadosti o finančné 

prostriedky, t.j. v sume.......................EUR 

 

c) poveruje obecný úrad,  

aby spracoval všetky potrebné úkony na podanie žiadosti podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia.  

Hlasovanie: 

 

Dôvodová správa k uzneseniu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na 

rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 v sume na jeden 

projekt 150 000,00 EUR.  

Jedna z podmienok výzvy je predloženie výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva o súhlase s výškou 

spoluúčasti najmenej 10% z požadovaných finančných prostriedkov, t.j. zo sumy ako bude bližšie 

požadované v žiadosti žiadateľa -  obce Valaská.  

Podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie 

doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b) cit. zákona, najmä vyhlásenie pri 

spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v 

prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích 

zdrojov. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať 

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať 

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním. 

Na základe súčinnosti so základnou školou, vychádzajúc z projektovej dokumentácie „Komplexná 

obnova objektu telocvične pri ZŠ J.Simana, Októbrová 16, Valaská“ vypracovanej Ing. Arch. Pavlom 

Kupcom, ktorá zahŕňa celkový rozpočet na stavbu 598 603,80 EUR, zámerom je podanie žiadosti 

zameranej len na ZTI-drenáž, vykurovanie-vyregulovanie sústavy a vzduchotechnika – rekuperácia, 

a to z dôvodu výšky poskytnutia dotácie (t.j. najviac 150 000,00 EUR). Upresnenie rozsahu žiadosti  

ako je uvedené v tejto dôvodovej správe bude podľa podmienok odkomunikovaných s príslušným 

ministerstvom a spracovaním položkovitého rozpočtu k žiadosti. Predpokladaný celkový rozpočet 

žiadosti by predstavoval sumu 74 230,73 EUR (vychádzajúc z projektovej dokumentácie).  

Cieľom je prvotne riešiť vlhnutie, tvorenie plesní, nedostatočné vetranie a vykurovanie v objekte 

telocvične, čo spôsobuje zvýšené náklady na dodanie tepla do objektu telocvične. 

 

7. Interpelácie 

8. Diskusia 


