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Zápisnica 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného 11. decembra 2019  

v zasadačke Obecného úradu Valaská 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod.   

Koniec zasadnutia:    19:05 hod.  

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová, 

Msc. PaedDr. Magera, Dobrotová, Krupa, Vrbovský  

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Mária Pohančániková, Mgr. Lucia Karolová  

 

Skorší odchod: PhDr. Mgr. Kúdelková (18:55) 

     

                

 

1.  Otvorenie 

Starosta obce, Mgr. Peter Jenča, privítal prítomných poslancov a občanov na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej.  Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci pozvánkou. 

Starosta obce  na základe prezenčnej listiny oznámil, že na zasadnutí OcZ  je prítomných                         

9 poslancov. Starosta obce ospravedlnil kontrolórku obce Valaská Ing. Bc  Máriu 

Pohančánikovú zo zdravotných dôvodov a Mgr. Luciu Karolovú.   

 

2. Schválenie programu rokovania 

Predkladá: starosta obce. 

Starosta obce prečítal návrh programu, ktorý bol zverejnený na web stránke obce, ako aj na 

úradnej tabuli obce. 

 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca a menovanie nového poslanca 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Návrh VZN č.6/2019  o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov v obci Valaská  

7. Návrh VZN č. 7/2019   o poskytovaní sociálnych služieb  

8. Návrh VZN č. 8/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

9. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

10. Plán investičných akcií na rok 2020 

11. Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2020-2022 

12. Zmluva StVS o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných 

ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri 
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zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia   Valaská –Valaská, Hronec – 

odkanalizovanie“ 

13. Majetkové záležitosti 

13.1 Vyhlásenie súťaže OVS – poľnohospodárske pozemky 

13.2 Schválenie zámeru priameho prenájmu obecného bytu zapísaného na LV č. 

2198, parc. C –KN 1505, súpis. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 6 

14. Rôzne 

14.1 Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ 

Valaská  

14.2 Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 

2020 

14.3 Schválenie komisie obecného zastupiteľstva- Zbor pre občianske záležitosti vo 

Valaskej  

14.4 Ústna informácia predsedov komisií OcZ o činnosti komisií v roku 2019 

14.5 Ústna informácia o výsledku detskej súťaže vytvorenie loga pri 550. výročí obce    

Valaská 

15. Interpelácie poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Uznesenie č. 103 /2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca a menovanie nového poslanca 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Návrh VZN č.6/2019  o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov v obci Valaská  

7. Návrh VZN č. 7/2019   o poskytovaní sociálnych služieb  

8. Návrh VZN č. 8/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

9. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

10. Plán investičných akcií na rok 2020 

11. Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2020-2022 

12. Zmluva StVS o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných 

ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri 
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zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia   Valaská –Valaská, Hronec – 

odkanalizovanie“ 

13. Majetkové záležitosti 

13.1 Vyhlásenie súťaže OVS – poľnohospodárske pozemky 

13.2 Schválenie zámeru priameho prenájmu obecného bytu zapísaného na LV č. 

2198, parc. C –KN 1505, súpis. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 6 

14. Rôzne 

14.1 Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ 

Valaská  

14.2 Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 

2020 

14.3 Schválenie komisie obecného zastupiteľstva- Zbor pre občianske záležitosti vo 

Valaskej  

14.4 Ústna informácia predsedov komisií OcZ o činnosti komisií v roku 2019 

14.5 Ústna informácia o výsledku detskej súťaže vytvorenie loga pri 550. výročí obce    

Valaská 

15. Interpelácie poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

2. 1 Schválenie zmeny programu rokovania, doplnenie bodu programu rokovania 14.6  

 

V zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení dávam návrh na doplnenie 

programu rokovania a to bodu 14. 6 – Nenávratná finančná výpomoc pre mesto Prešov 

Starosta dal hlasovať o zmene, resp. doplnený programu rokovania šiesteho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod 14.6.  

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 104/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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I/ SCHVAĽUJE 
poskytnutie dotácie podľa §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Mesto Prešov vo výške 1 000 €, za účelom 

poskytnutia pomoci pri likvidácii mimoriadnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 06.12.2019 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  

Za: 9 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice) 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Ing. Alexandra Poliaková, zamestnankyňa OcÚ 

Valaská,  

za overovateľov zápisnice poslancov:  Martin Krupa, PhDr. Mgr. Kúdelková 

 

 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Jána Dundoviča, 

za členov:  Jozef Vrbovský, Ing. Rolincová 

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č.105 /2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) SCHVAĽUJE  návrhovú komisiu 

 

b) MENUJE návrhovú komisiu v zložení: 

 

Predseda: Ing. Ján Dundovič 

Členovia: Jozef Vrbovský, Ing. Rolincová MSc 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 9  
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Za: 9 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie 

nastúpenia jeho náhradník, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča starosta  obce. 

Dňa 11. novembra 2019 bola na obecný úrad Valaská doručená písomnosť od poslanca 

Richarda Datka  a to vzdanie sa mandátu na poslanca obecného zastupiteľstva. Pán Datko svoju 

žiadosť odôvodnil zmenou zamestnávateľa – a to, že svoju prácu bude vykonávať v zahraničí 

a nie je možné zlúčiť prácu s výkonom mandátu poslanca.  

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne          do 

zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením 

obecnému úradu. Mandát poslanca Richarda Datka  teda zanikol dňa 11.11.2019. 

Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje 

ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode,             

v ktorom zanikol mandát. Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  nastúpenie náhradníka oznámi 

starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu 

osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta 

obce. Prvým náhradníkom vo volebnom obvode č. 1, v ktorom sa uvoľnil mandát sa podľa 

zapisovateľa miestnej volebnej komisie stáva Milena Dobrotová. 

 

Pán starosta vyzval p. Dobrotovú aby pristúpila k zloženiu sľubu. A následne podpísala sľub.   

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č 106/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 
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1/ Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Richarda Datka vo volebnom 

obvode č. 1 dňom 11.11.2019  v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným 

obecnému úradu. 

 

2/ Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy obcí konaných 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Milena 

Dobrotová  vo volebnom obvode  č. 1, bytom Valaská, Hronská 418/53 sa stala prvým 

náhradníkom vo volebnom obvode č.1, v ktorom sa uprázdnil mandát. 

 

II/ VYHLASUJE 

v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

nastúpenie náhradníka Mileny Dobrotovej,  narodenej  04.06.1964, bytom Valaská 976 

46 , Hronská 418/53 za poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Valaská vo volebnom 

obvode číslo 1. 

 

III/  KONŠTATUJE, že 

1/ Náhradník vo volebnom obvode č.1 Milena Dobrotová,  narodená 04.06.1964, bytom 

Valaská 976 46,  Hronská 418/53 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

Pokračovanie uznesenia č. 106 /2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2019 

 

2/ Náhradníčka vo volebnom obvode č.1  Milena Dobrotová, narodená 04.06.1964, bytom 

Valaská 976 46, Hronská 418/53 prevzala z rúk starostu obce osvedčenie obecného 

zastupiteľstva o tom, že sa stala dňa 12.11.2019 poslancom Obecného zastupiteľstva 

obce Valaská vo volebnom obvode číslo 1. 

 

 

 

Za: 9 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Správa o plnení uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce   
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Správa o plnení uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. V materiáli 

máte predložené všetky prijaté uznesenia zo 6. zasadnutia. 

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 107/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

   

6. Návrh VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovania na stravovanie pre dôchodcov 

v obci Valaská    

      Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a na 

webovom sídle zverejnený dňa 26. novembra 2019. V rámci pripomienkového konania neboli 

doručené v termíne 6. decembra 2019 žiadne pripomienky. Návrh VZV bol prerokovaný na 

sociálnej komisii a finančnej komisii, ktoré uvedený návrh odporučili schváliť.   

Účelom tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok poskytovania 

príspevku na stravovanie pre starobných dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Valaská. 

Návrh VZN je spracovaný v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení a zákona o sociálnych službách. Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca 

uplatniť príspevok na stravovanie, je subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý 

má s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy. Subjekty oprávnené poskytovať 

stravovacie služby sú Perla Gastro, s.r.o. a školská jedáleň pri Základnej škole Jaroslava 

Simana. Výška príspevku obce je 20%. 80% stravnej jednotky si hradí občan. Týmto VZN sa 

ruší VZN č. 1/2011. 

Pán starosta vyzval p. Krupovú aby porozprávala v krátkosti o VZN č. 6/2019 o podmienkach 

poskytovania na stravovanie pre dôchodcov v obci Valaská.  
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Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka obce Mgr. Kmeťová: 

- doplnenie VZN  a vysvetlenie, že príspevok na stravovanie starobným a invalidným 

dôchodcom sa určuje u dodávateľoch stravy, s ktorými má obec Valaská uzatvorenú 

zmluvu nasledovne: jednotlivcom, ktorého výška dôchodku je do 500 eur a dvojici 

(manželom), ktorých súčet dôchodkov je do 700 eur 80“ stravnej jednotky hradí občan 

a 20% obec.     

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- odporúča opraviť vo VZN v článku 2. odsek 2, bod c) zneužitie príspevku na 

stravovanie (nedáva to zmysel)  

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

- krátka pripomienka, bude to mať dopad na rozpočet.  

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

- naďalej sa  bude v komisii sledovať výšku aktuálnych dôchodkov. Súčet  do 700 eur 

u dvojici (manželov) sa zdá byť nízky.    

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 108/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Valaská č. 6/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov v obci Valaská 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade § 6 ods.1 zákona  č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení 

zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na 

všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov v obci Valaská  so schválenými pripomienkami. 

 

.   
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Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a na 

webovom sídle zverejnený dňa 26. novembra 2019. V rámci pripomienkového konania neboli 

doručené, v termíne 6. decembra 2019, žiadne pripomienky. Návrh VZV bol prerokovaný na 

sociálnej a finančnej komisii a komisie uvedený návrh odporučili schváliť.  Tento návrh VZN 

podrobnejšie upravuje pôsobnosť obce vo veciach rozhodovania o odkázanosti na sociálne 

služby, poskytovanie a zabezpečenie sociálnych služieb, poskytovanie opatrovateľskej služby 

ako aj spôsob a výšku úhrad za poskytovanie sociálnych služieb. Týmto VZN sa zvyšujú 

poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,20 centov na hodinu. Návrh VZN je 

spracovaný v zmysle platnej legislatívy, v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákona 

o sociálnych službách. Týmto VZN sa ruší VZN obce č. 3/2016. 

 

Pán starosta vyzval p. Krupovú aby bližšie informovala o VZN.  

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Pastírová 

- bolo to pre jednané na finančnej komisii 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- bolo to pre jednané na finančnej komisii.  A odporúča to schváliť.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- odporúča vo VZN v článku 5 odsek 2., kde je napísané že „schválením tohto VZN...“ 

nahradiť „nadobudnutím účinnosti“   

Starosta obce vyzval poslancov aby zahlasovali za prijatie zmeny vo VZN v článku 5 odsek 2.  

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Po schválení návrhu v článku 5. ods. 2., kde sa nahradí slovo schválením na slovo 

nadobudnutím účinnosti  

Uznesenie č. 109/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb  

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade s § 6 ods. 1. zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení 

obce Valaská č. 7/2019  o poskytovaní sociálnych služieb.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a na 

webovom sídle zverejnený dňa 26. novembra 2019. V rámci pripomienkového konania neboli 

doručené, v termíne 6. decembra 2019, žiadne pripomienky. Návrh VZV bol prerokovaný na 

finančnej komisii a komisia uvedený návrh odporučila schváliť. Obec Valaská týmto VZN 

ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, určenie spôsobu 

vyrubenia a platenia poplatku, stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie 

poplatku. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

Návrh VZN je spracovaný v zmysle platnej legislatívy a týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2017. 
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Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- zákony poplatok sa odvíja od separácie odpadu. Musíme sa naučiť viacej separovať, 

pretože budeme viacej a viacej doplácať. Finančná komisia do poručuje schváliť toto 

VZN. Navrhujem dať pozmeňujúci návrh, kde „správca dane na základe písomnej 

žiadosti poplatníka zníži poplatok zo 45% na 50% za obdobie..“ 

 

Starosta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh, kde vo VZN v paragrafe 7. Zníženie a odpustenie 

poplatku v odseku 1 sa zníži poplatok zo 45% na 50%.   

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- odporúčanie aby sa na domových schôdzach správca venoval aj téme separovanie. Aby 

vysvetlil aké je dôležité separovať. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, Msc. 

- doplnila, že obec dopláca značne za odpad. A apeluje na separáciu odpadu.       

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Po schválení návrhu na zmeny v paragrafe 7., bod 1., sa mení číslo 45% na 50%.  

Uznesenie č. 110/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

V zmysle  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská č. 8/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 



12 
 

 

      

            

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

9. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Valaská č. 5/2013 

o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Návrh Dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol na úradnej tabuli, elektronickej úradnej 

tabuli a na webovom sídle zverejnený dňa 26. novembra 2019. V rámci pripomienkového 

konania neboli doručené, v termíne 6. decembra 2019, žiadne pripomienky. Návrh Dodatku 

VZV bol prerokovaný na finančnej komisii a komisia uvedený návrh odporučila schváliť. 

Týmto dodatkom sa mení výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole alebo v školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská v zariadeniach školského stravovania na 

skutočného stravníka. 

Pán starosta vyzval p. Slivkovú aby sa vyjadrila k Návrhu Dodatku č.5 k VZN. 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 111/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Valaská č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 
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v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 

2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na dodatku č. 5 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, 

základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
 

 

10. Plán investičných akcií   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obec Valaská z dôvodu plynulosti a efektívnosti investičnej prípravy na realizáciu projektov 

a ďalšieho rozvoja obce pripravila plán investičných akcií, ktoré sa budú realizovať v budúcom 

roku 2020. Uvedené akcie sú odzrkadlené v rozpočte obce na rok 2020 a úzko súvisia 

s pripraveným plánom verejného obstarávania.  

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

  

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- víta tento plán investičných akcií. 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Rolincová MSc.: 

- pozitívne je, že máme až 7 naplánovaných projektových dokumentácií, ktoré sú vľmi 

dôležité a od nich sa môžeme odraziť. Plán budeme určite sledovať čo sa darí a čo nie. 

Tak isto ako p.Dundovič aj p. Rolincová víta tento plán investičných akcií.  

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- nie všetko je v tomto pláne investičných akcií. Nie je tu „Tajch“, ale pracovať sa na ňom 

bude. Zaoberáme sa aj otázkou väčšieho využitia kinosály kultúrneho domu. Ak bude 

potrebné zahrnieme projektovú dokumentáciu aj na kinosálu kultúrneho domu.    

Do rozpravy sa prihlásil starosta obce Mgr. Jenča: 

- urobíme všetko preto aby sa tento rok urobila zmluva na „Tajch“ a pokračovalo sa 

v projektovej dokumentácií.  
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 112/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

Plán investičných akcií na rok 2020 nasledovne: 

 

1.Verejná správa 24 000 € 

1.1. Nákup strojov, prístrojov Projektor 4 000 € 

1.2. Nákup strojov, prístrojov Auto 20 000 € 

2. Dobrovoľná požiarna ochrana 3 400 € 

2.1. Nákup strojov, prístrojov Defibrilátor 1 900 € 

2.2. Rekonštrukcia a modernizácia – spolufinanc. budova DHZ 1 500 € 

3. Miestne komunikácie 15 000 € 

3.1. Projektová dokumentácia Územný generel dopravy 5 000 € 

3.2. Projektová dokumentácia Odstavné plochy 10 000 € 

4. Rozvoj obce 129 000 € 

4.1. Projektová dokumentácia Urbanistická štúdia – Pod 

Hrbom, Pod Lipovou 

15 000 € 

4.2. Projektová dokumentácia Zmeny a doplnky ÚPD 10 000 € 

4.3. Projektová dokumentácia Námestie 10 000 € 

4.4. Projektová dokumentácia Dom Tatranská ul. 5 000 € 

4.5. Rekonštrukcia a modernizácia Detičkáreň 55 000 € 

4.6. Nákup umeleckých diel Socha 34 000 € 

5. Rekreačné a športové služby 40 000 € 

5.1. Nákup strojov a zariadení Workoutové ihrisko 25 000 € 

5.2. Nákup strojov a zariadení Detské ihrisko 15 000 € 

6. Náboženské a iné spoločenské služby 14 500 € 

6.1. Projektová dokumentácia Dom smútku 5 000 € 

6.2. Rekonštrukcia a modernizácia – spolufinanc. Dom smútku - strecha 9 500 € 

7. Základné vzdelania 150 000 € 

7.1. Rekonštrukcia a modernizácia Strecha telocvičňa 150 000 € 

Spolu: 375 900 € 
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Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
 

 

 

11. Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2020- 2022 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obecný úrad má v pláne uchádzať sa o dotácie na rekonštrukciu ul. Hronská. 

Návrh rozpočtu bol pripravovaný zodpovedne, poslanci a finančná komisia sa zaoberali všetkými 

požiadavkami na rozpočet. Návrh rozpočtu vychádza z prognóz ministerstva financií Slovenskej 

republiky. Návrh rozpočtu ako aj programový rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli a elektronickej 

úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 26. novembra 2019.  

Obecné zastupiteľstvo má predložený návrh na schválenie budúcoročného rozpočtu v členení podľa 

funkčnej a ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry ako a j použitie rezervného fondu na 

realizačného plánu ako súčasti rozpočtu roku 2020 a rozpočty príspevkovej a rozpočtových organizácií 

zriadených obcou.  

 

 

Starosta obce vyzval Ing. Dundoviča aby sa vyjadril k rozpočtu ako predseda finančnej komisii: 

- finančná komisia odporúča prijať rozpočet taký ako je spracovaný.  

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa prihlásil pani Ing. Rolincová MSc. 

- jedná sa o rozpočet skoro 4 mil. sumy. V príjmoch je pesimistickejšia, pretože už teraz 

vidno, že budú nižšie. Niektoré položky sú nadhodnotené. Budeme v roku 2020 

sledovať, kde sa dá ušetriť. Čo sa týka kultúry nechceli sme sa vzdať výdavkov 

ohľadne 550. výročia vzniku obce.  

 

Do rozpravy sa pripojil starosta obce Mgr. Hlaváčik: 

- museli sme hľadať čo znížiť. Podarilo sa nám vyrovnať rozpočet. Všetky investície 

ideme robiť zo zdrojov minulých rokov. Nemôžme to takto do budúcna robiť. 

Z bežných príjmov by sme neurobili nič.  

 

Do rozpravy sa pridal starosta obce Mgr. Jenča: 

- skoro všetko ide na chod obce.  

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 
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Uznesenie č. 113/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

I/ SCHVAĽUJE 

 

1/   Rozpočet obce Valaská  na rok 2020 v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej 

klasifikácie –        Príloha č. 1 a programovej štruktúry – Príloha č. 2 

 

a) Bežný rozpočet 

Bežné príjmy     3 473 235 EUR 

Bežné výdavky     3 473 235 EUR 

Prebytok bežného rozpočtu                 0 EUR 

 

b) Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy                        0 EUR 

Kapitálové výdavky                               375 900 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu               - 375 900 EUR 

 

c) Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie                             375 900 EUR 

Výdavkové finančné operácie                                        0 EUR 

 

 

2/   Použitie rezervného fondu v roku 2020 na realizáciu investičného plánu ako súčasti rozpočtu  

roku 2020 

 

3/   Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou Valaská na rok 2020 

 

a) Základná škola Jaroslava Simana Valaská 

 

Príjmy celkom         114 457 EUR 

z toho: bežné príjmy        114 457 EUR 

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb       106 020 EUR  

- transfery v rámci verejnej správy              8 437 EUR 

   

Pokračovanie uznesenia č. 113/2019 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11. 12. 2019 

 

Výdavky celkom        1 047 232 EUR 

z toho: bežné výdavky        1 047 232 EUR 

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      197 726 EUR 

  

09.2.1.1 – Nižšie sekund. vzdel. všeobecné s bežnou starostlivosťou     583 608 EUR 

09.5.0    -  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne          69 919 EUR 

09.6.0.2 – Vedľajšie služby poskyt. v rámci primárneho vzdelávania       186 195 EUR 

09.6.0.3 -  Vedľajšie služby poskyt. v rámci nižšieho. sekund. vzdel.            9 784 EUR 

 

b) Materská škola Valaská  
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Príjmy celkom              5 770 EUR 

z toho: bežné príjmy             5 770 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb          2 400 EUR  

- transfery v rámci verejnej správy              3 370 EUR 

 

Výdavky celkom           328 390 EUR 

z toho: bežné výdavky           328 390 EUR 

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      328 390 EUR 

  

 

 

c) Základná umelecká škola Valaská 

 

Príjmy celkom              18 720 EUR 

z toho: bežné príjmy             18 720 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb          18 720 EUR  

 

Výdavky celkom           337 018 EUR 

z toho: bežné výdavky           337 018 EUR 

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne       337 018 EUR 

  

 

 

4/   Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej obcou Valaská 

 

a) Technické služby Valaská 

 

Výdavky celkom        305 131 EUR 

z toho: bežné výdavky        305 131 EUR 

04.5.1   - Cestná doprava         77 753 EUR  

05.1.0   - Nakladanie s odpadmi         55 867 EUR 

05.2.0   - Nakladanie s odpadovými vodami         2 500 EUR 

06.2.0   - Rozvoj obcí        151 460 EUR 

06.4.0   - Verejné osvetlenie         15 113 EUR  

08.4.0   - Náboženské a iné spoločenské služby         2 438 EUR 

 

 

Pokračovanie uznesenia č. . 113/2019 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11. 12. 2019 

 

 

 

II/ BERIE NA VEDOMIE 

 

a) Viacročný rozpočet obce Valaská na roky 2021 – 2022 v členení podľa funkčnej klasifikácie, 

ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 1 a programovej štruktúry – Príloha č. 2 
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Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

12. Zmluva StVS o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných 

ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri 

zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – 

odkanalizovanie“ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

V auguste tohto roka bola na rokovanie obecného zastupiteľstva predložená zmluva 0215/2019 

o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti 

producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby 

„Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie“. Uznesením č. 65/2019 zo dňa 

14. augusta 2019 obecné zastupiteľstvo uvedený návrh zmluvy neschválilo. StVS v uvedenom 

návrhu zmluvy ukladalo obci uzatvoriť  Zmluvy o budúcich zmluvách  o napojení sa 

s termínom do 31. 1. 2020, s uvedením súpisu uzatvorených zmlúv, spolu s podkladmi na 

základe ktorých boli tieto zmluvy uzatvorené. Pričom zazmluvnených má byť 168 

kanalizačných prípojok.  Avšak v prípade nedodržania termínu a nezazmluvnenia uvedeného 

počtu odberateľov si chcela StVS uplatňovať sankciu  – celú sumu nenávratného finančného 

príspevku, ktorá sa má poskytovateľovi vrátiť a celú sumu sankcie, ktorú má poskytovateľovi 

zaplatiť a to všetko ako zmluvnú pokutu za porušenie záväzku podľa tejto Zmluvy. Vedenie 

obce vstúpilo do rokovania so StVS a vyrokovalo nové podmienky. Na základe uvedeného Vám 

bol predložený nový návrh Zmluvy č 0215/2019, s tým že súhlasíme už s uvedeným návrhom 

predkladanej zmluvy. Pri komunikácii so StVS bolo zistené, že Zmluvy o budúcich zmluvách 

o pripojení sa boli medzi StVS a občanmi Starej Valaskej uzavreté ešte v roku 2015, pričom sa 

jedná o 179 prípojok. Súhlasili sme s aktualizáciou zoznamu. Sankciu StVS rešpektovala 

a z návrhu zmluvy vypustila v plnom rozsahu. Súčasné vedenie obce nezodpovedá za 

schválenie a podpísanie zmluvy uzavretej ešte v roku 2014. 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- pôvodná zmluva bola nevýhodná. Pozitívne je, že sa podarilo dohodnúť nové 

podmienky. Momentálne je tá zmluva najlepšia dohodnutá ako sa len dalo.  

 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Ing. Dundovič:  

- bude nás to stáť ešte nemalé prostriedky. Celá zmluva bola v minulosti zle spracovaná.  

 

Do rozpravy sa prihlásil starosta obce Mgr. Jenča: 

- poprosíme občanov o trpezlivosť. Ak majú občania problémy ohľadom kanalizácie 

kľudne sa môžu ozvať.   
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 114/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

Zmluvu č. 0215/2019 o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných 

ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení 

realizácie stavby „Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie“ 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

13. Majetkové záležitosti  

13.1. Vyhlásenie súťaže OVS – poľnohospodárske pozemky 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Dňa 26. 9. 2019  bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov parc. C KN č. 

357, 358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely – schválená uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 76/2019 zo dňa 12. 9. 2019. Ukončenie predkladania návrhov súťaže bolo 

určené na deň 14. októbra 2019 do 15.00 hod. Ako viete, do stanoveného dátumu nebol, 

Obecnému úradu Valaská, doručený žiaden návrh. Na novembrovom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva ste mi odporučili pripraviť novú  k predmetným pozemkom.  

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

 

Uznesenie č. 115/2019 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ SCHVAĽUJE 

a) Spôsob  nájmu nehnuteľného majetku obce Valaská podľa § 9 ods. 2 písm. a) 

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

a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská: 

kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísané na LV č. 980, parc. C KN č. 357 o výmere 

450 m², záhrada, parc. C KN č. 358 o výmere 675m², záhrada, parc. C KN č. 359 

o výmere 435 m², záhrada parc. C KN č. 360/2 o výmere 773 m², ostatná plocha 

Obchodnou verejnou súťažou. 

 

b) 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 č. 138/1991 zákona 

č. 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 pozemkov sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská a uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská č. ...... /2019 zo dňa ............. . 

 

II. 

Predmet obchodnej súťaže 

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

pozemkov a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to: 

kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísané na LV č. 980, parc. C KN č. 357 

o výmere 450 m², záhrada, parc. C KN č. 358 o výmere 675m², záhrada, parc. C KN 

č. 359 o výmere 435 m², záhrada parc. C KN č. 360/2 o výmere 773 m², ostatná 

plocha. 

 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa spoločne pozemky ponúkajú na prenájom 

je cena 0,10 €/m²/rok, slovom: nula eur a desať centov/m²/rok. Celková minimálna 

požadovaná cena za prenájom nehnuteľnosti o výmere 2333 m² je 233,30 eur/rok. 

Doba nájmu – doba neurčitá. 

3. Cenová ponuka na prenájom pozemkov sa rozumie ponuka za všetky pozemky 

podľa bodu 1 spoločne, ako celok. Na inú možnosť ponuka (napr. jedna ponuka na 

jeden pozemok vyjadrený ako parcela podľa KN) sa nebude prihliadať. 

 

III. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 31. decembra  2019. 
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2. Obhliadku pozemkov možno vykonať v úradných hodinách Obecného úradu vo 

Valaskej na požiadanie navrhovateľa. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 20. januára 2020 o 15:00 hod. /uviesť 

dátum a hodinu/. 

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

zásadne do 2 mesiacov od ukončenia súťaže. 

5. Oznámenie vybraného  návrhu: do 15 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom. 

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

obecným zastupiteľstvom obce Valaská. 

IV. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže  

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

súťaže dňa 31. 12. 2019  na úradnej tabuli obce Valaská a na internetovej stránke obce. 

Oznámenie o priebehu súťaže bude zverejnené aj v regionálnej tlači – MY Horehronie. 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá/podajú 

navrhovateľ/navrhovatelia viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna. 

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

obchodnej verejnej súťaže. 

5. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk, t.j. 20. januára 2020, do 15:00hod. 

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

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predložiť 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. Navrhovateľ nemá 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, v konkurze alebo 

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

organizáciám, ako aj k spoločnosti/spoločnostiam s väčšinou 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. Cena za prenájom pozemkov bude hradená podľa podmienok nájomnej zmluvy 

navrhnutých prenajímateľom za podmienok stanovených prenajímateľom. 

2. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže budú pozemky 

ponúknuté 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 aj ukončiť obchodnú verejnú 

súťaž ako neúspešnú. V takomto prípade rozhodne obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

pri vyhodnotení súťaže. 
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3. 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. 

4. Obsah nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy bude obsahovať 

primerané podmienky uvedené v tejto obchodnej súťaži a podmienky stanovené 

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

ďalej len „Zásady“. 

5. Účel prenájmu: využívanie poľnohospodárskej pôdy, najmä kosenie a/alebo spásanie. 

 

VI. 

Kritériá hodnotenia návrhov 

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

pozemky predložená navrhovateľom. 

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

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

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

poradia. 

3. 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, a to 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 Valaská 

Námestie 1. mája 460/8, Valaská 

PSČ 976 46 Valaská 

s viditeľným označením – textom: 

NEOTVÁRAŤ – NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKOV 

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, prípadne navrhovateľov (ak sa podáva 

spoločne jeden návrh) 

(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. prípadne e-mail). 

 Cenový návrh, 
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 Písomný záväzok, že od vyhlasovateľa prenajme pozemky v stave v akom 

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

bude uhrádzať podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy a na stanovený účel, 

 Písomný 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. 

 

Vo Valaskej dňa ..........................     ......................................... 

     Mgr. Peter Jenča, v.r. 

Starosta obce  

II/ POVERUJE OBECNÝ ÚRAD 

zabezpečením administrácie zverejnenia obchodnej verejnej súťaže podľa schvaľovacej časti. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

 

13. Majetkové záležitosti 

13.2. Schválenie zámeru priameho prenájmu obecného bytu zapísaného na LV č. 2198, 

parc. č. C-KN 1505, súp. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt 6 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Jedná sa o byt  č. 6, v tomto polyfunkčnom dome, na treťom podlaží. Predkladáme na 

schválenie zámer na priamy prenájom.  

 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 
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Uznesenie č. 116/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

Zámer priameho prenájmu majetku – obecného bytu nachádzajúceho sa v nasledovnej 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2198, katastrálneho územia Valaská, evidovanom Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom Brezno, polyfunkčná budova postavená na pozemku 

parc. č. C –KN 1505, súp. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 6 a to nasledovne: 

 

 Zámer priameho prenájmu majetku 

  

Obec Valaská zverejňuje na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení zámer na prenájom majetku obce formou ponukového konania.  

  

1./Predmet priameho prenájmu a účel využitia: 

 

 Obecný byt  nachádzajúci sa v nasledovnej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2198, 

katastrálneho územia Valaská ,  evidovanom Okresným úradom v  Brezno, katastrálnym 

odborom Brezno, polyfunkčná budova postavená na pozemku  parc. č. C – KN 1505, 

súp. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt č. 6. 

 Prenajímané priestory o výmere : 29,6 m²  

  

 Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : budova na pošt. adrese: Valaská 

976 46, 1. Mája 460/5 

  

2./ Doba nájmu: 

 

 Neurčitá 

  

3./ Cena: 

 

 Výška nájomného najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste 

obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo 

porovnateľné veci 

 Minimálna cena za nájom   50 € /mesačne (600 €/ročne) 

  

4./ Obhliadka predmetného majetku: 
 

 Záujemcovia si môžu predmet priameho prenájmu obhliadnuť, dňa 17.1. 2020, od 10.30 

hod. do 11.30 hod., kontaktná osoba Ing. Janka Pohančaníková, 

  

5./ Cenová ponuka: 

 

 Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej 

osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne 

alebo poštou na adresu: Obecný úrad Valaská, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, 

 Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 22. 1. 2020  do 11.30 

hod.  
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 Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 01/2019 

NEOTVÁRAŤ“. 

 Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje,  ponúknutú cenu, účel 

využitia predmetu nájmu, tel. kontakt.,  fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so 

spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné 

prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči obci Valaská . 

 Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo 

živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob 

registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ). 

  

6./ Ďalšie podmienky priameho prenájmu: 

 

 Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej 

ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie  končí. 

 V prípade ak úspešný účastník   neprevezme  byt a nepodpíše nájomnú zmluvu do doby 

1  týždňa  od podpísania zápisnice vyhodnotenia  ponukového konania 

prenájmu  majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie bytu   záujemcu, 

ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí. 

 Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne 

odmietnuť všetky predložené ponuky. 

  

7./ Vyhodnotenie: 

 

 Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej starostom obce dňa 23. 1. 

2020 o 13.00 hod.  

 Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie starostovi obce 

Mgr. Petrovi Jenčovi.  

 Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jeho 

výsledku. 

 O schválení priameho nájmu v prospech potenciálneho nájomcu, ktorý predložil ponuku, 

ktorá bola vyhodnotená komisiou ako najvýhodnejšia bude rozhodovať obecné 

zastupiteľstvo.    

  

 

  

V obci Valaská, dňa 12. decembra 2019  

  

  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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14. Rôzne 

14.1. Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií  pri OcZ 

Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo 11 krát. Zodpovedne si plnilo svoje úlohy 

vyplývajúce zo zákona o obecnom zastupiteľstve. Tak isto si zodpovedne svoju úlohy plnili aj 

komisie ako poradné orgány starostu. Z uvedeného dôvodu som si dovolil predložiť návrh na 

schválenie odmien, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. Vyplatenie odmien za rok 2019 

poslancom a členom komisií je v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Zásad odmeňovania 

poslancov, zo dňa 14. 4. 2019. 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Martin Krupa: 

- minulosti boli odmeňovaní členovia redakčnej rady 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- v minulosti boli vyplácaný, ale teraz majú dohody, čiže nie je možné im vyplatiť  

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Rolincová, Msc.: 

- nie je jasné na základe čoho boli stanovené odmeny. Nesúhlasím s odmeňovaním už aj 

z dôvodu šetrenia. 

Do rozpravy sa pripojil starosta obce Mgr. Jenča: 

- vysvetlil, že odmeny išli paušálne.  

Koncoročná odmena bola vyplatená všetkým poslancom OcZ a členom komisií podľa 

priloženého zoznamu.  

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 117/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

1. Odmeny poslancov OcZ 
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      2. Odmeny členom komisií pri OcZ Valaská 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko 

 
Suma 

Ing. Miroslav Filipko 50,- 

Táňa Vilhanová 50.- 

Anna Gondová 50,- 

Filip Kramla 50,- 

Vendelín Štrba 50,- 

Ing. Zuzana Slezáková 50,- 

Mgr. Iveta Babčanová 50,- 

Marta Petrová 50,- 

Mgr. Danka Dorková 50,- 

Viera Babčanová 50,- 

Jozef Hucík 50,- 

Ing. Lucián Oravec 50,- 

Jaroslav Poliak 50,- 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 6 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Krupa, Vrbovský, Dobrotová, PhDr. Mgr. Kúdelková  ) 

Proti: 1 (Ing. Rolincová, Msc.) 

Zdržal sa: 3 (Mgr. Hlaváčik, Pastírová, PaedDr. Magera,) 

Meno a priezvisko Suma 

Ing. Peter Bánik                           mandát od 13.06.2019 50,- 

PaedDr. Matúš Magera 100,- 

Martin Krupa 100,- 

Blažena Pastírová 100,- 

Richard Datko                  vzdal sa mandátu  11.11.2019 100,- 

Mgr. Róbert Hlaváčik 100,- 

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková 100,- 

Ing. Zuzana Rolincová MSc. 100,- 

Dušan Blahut                    vzdal sa mandátu 12.06.2019  50,- 

Mgr Lucia Karolová 100,- 

Jozef Vrbovský 100,- 
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14. Rôzne 

14.2. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 

2020  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Prípravou tohto dokumentu Vám predkladám termíny riadnych zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v I. polroku 2020 ako aj návrh rámcového programu ich zasadnutí.  

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 118/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2020 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič,  , Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová, Msc. PaedDr. 

Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

 

14. Rôzne 

14. 3.  Schválenie komisie obecného zastupiteľstva – Zbor pre občianske záležitosti vo 

Valaskej 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 
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Obec Valaská bola dlhoročným členom celoslovenskej organizácie Zboru pre občianske 

záležitosti.  Isté obdobie ZPOZ vo Valaskej  nefungoval. Obecné zastupiteľstvo ako aj vedenie 

obce chcelo opätovne „oživiť“ aktivity tohto zboru a preto predkladám návrh na schválenie 

komisie Zbor pre občianske záležitosti.  

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 119/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

IV/ ZRIAĎUJE 
 

v zmysle  § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení komisiu obecného zastupiteľstva  

Zbor pre občianske záležitosti vo Valaskej. 

V/ MENUJE 

 

jej členov z radov občanov v tomto zložení : 

- Mgr.art. Martina Škantárová 

- Mgr. Eva Hanková 

- Mgr. Mária Pacerová 

- Mgr. Beata Némethová 

- Mgr. Blanka Kyseľová 

- Alexandra Vaníková. 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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14. Rôzme 

14. 4. Ústna informácia predsedov komisií OcZ o činnosti komisií v roku 2019 

 

Keďže je tu koniec roka a každý na konci roka bilancuje aj ja by som poprosil jednotlivých 

predsedov komisií o zhodnotenie činností ich komisií. Ďakujem.  

Jednotlivý predsedovia zhodnotili, porozprávali o činnostiach vo svojich komisiách.  

Ing. Dundovič porozprával o komisii pre financie a správu majetku.   

Martin Krupa porozprával o komisii pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán. 

Vrbovský porozprával o komisii pre kultúru. 

PaedDr. Magera porozprával o komisii pre šport taktiež o komisií pre životné prostredie, 

poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt. 

Pastírová  porozprávala o komisii pre sociálne veci a školstvo. 

PhDr. Mgr. Kúdelková porozprávala o komisií pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

Ing. Dundovič poďakoval všetkým a povedal, že sa budú všetci poslanci a všetci členovia 

komisií snažiť aby boli občania Valaskej spokojní.  

Starosta Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým predsedom za informácie. Je dobré, keď svoju 

činnosť takto verejne zhodnotili a aj občania, ktorí sa nezúčastnia rokovaní budú mať prehľad 

o ich činnosti.  

 

 

14. Rôzne 

14.5. Ústna informácia o výsledku detskej súťaže vytvorenie loga pri 550. výročí obce 

Valaská. 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Ako Všetci dobre viete, budúci rok má naša obec významné jubileum. Preto sme navrhli aby 

sa do diania a prípravy jubilea zapojili aj  tí naši najmenší. Požiadali sme ich o návrhy loga pri 

tomto jubileu. Poprosím pani Králikovú aby informovala o priebehu súťaže a jej výsledkoch.  

 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča poprosil pani Králikovú aby informovala o priebehu súťaže 

a jej výsledkoch. Pani Králiková od prezentovala priebeh súťaže a súťažné návrhy.   

Pani prednostka Mgr. Kmeťová informovala, že logo  sa bude tlačiť na všetkých 

písomnostiach. Poslanci majú zahlasovať o jednom návrhu. 

 

14. Rôzne 

14. 6. nenávratná finančná výpomoc pre mesto Prešov 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Je to veľká tragédia a som veľmi rád, že pani poslankyňa PhDr. Mgr. Kúdelková prišla s týmto 

návrhom.  
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Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera s otázkou ako sumou chceme prispieť.  

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- navrhujem do uznesenie zakomponovať podľa akého zákona, paragrafu poskytneme 

dotáciu. Aby sme to mali legislatívne ošetrené.  

Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Pastírová: 

- ak plánujeme urobiť v obci ohňostroj na Silvestra aby sme tento ohňostroj zrušili 

a aj tie peniaze darovali mestu Prešov.  

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

 

Uznesenie č. 120/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

I/ SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácie podľa §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Mesto Prešov vo výške 

1 000 €, za účelom poskytnutia pomoci pri likvidácii mimoriadnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 

06.12.2019 

 

II/ POVERUJE 

Obecný úrad Valaská na zabezpečenie zaslania schválenej dotácie na transparentný účet mesta 

Prešov:   

SK90 7500 0000 0040 0859 1229, VS: 6122019 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 10 

Za: 10 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Ing. 

Rolincová, Msc. PaedDr. Magera, Krupa, Vrbovský, Dobrotová ) 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

 

15. Interpelácia poslancov 

 

Prednostka obecného úradu Mg. Kmeťová: 

- pani poslankyňa nám poslala 19 otázok. Všetky interpelácie sú splnené, ktoré nám 

poslankyňa poslala.  

Poslankyňa p. Rolincová: 

- ďakujem za odpovede a za ochotu takto komunikovať. Všetky odpovede na moje 

interpelácie budú sprístupnené občanom a poslancom.  

Poslanec p. Krupa: 

- čiastočne zaasfaltované cesty v starej Valaskej ako sa bude ďalej na nich 

pokračovať, 

- čo s o rezmi na cintoríne 

- zrkadlá na nebezpečných výjazdoch 

Pani prednostka Mgr. Kmeťová: 

- je naplánované urobiť výrub na 5 kusov tují a 2 kusy borovíc do konca roka. 

- asfaltovanie v Starej Valaskej: zabezpečia cesty tak aby boli zjazdné aby sa dali 

pluhovať. 

- zrkadlá reálne budú osadené v marci 

- fotopasce boli umiestnené na mieste, kde sa odstránila čierna skládka v Starej 

Valaskej 

- informácie ku kanalizácii a k jej monitoringu. 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča: 

- v rámci obce máme naplánovaných osadiť 5 zrkadiel 

Poslanec p. Vrbovský: 

- otázka ohľadne kontajnerov na oblečenie 

- na ulici Tatranskej sa rozkopal chodník, kedy bude opravený? 

- altánky v Starej Valaskej boli poškodené. Čo by nebolo vhodné ich inde umiestniť, 

alebo tam umiestniť svetlo. 

Starosta obce Mgr. Jenča: 

- odev môžu dávať na zberný dvor. Táto informácia bola aj vo Valaštianskom 

hlásniku. 

- chodník sa musí dokončiť, budem ich kontaktovať, tlačím na nich aby bol čo najskôr 

dokončený. 

- nahlási sa to ako poistná udalosť 

Poslankyňa p. Rolincová: 

- či sa bude realizovať klzisko 

Starosta obce Mgr. Jenča: 

- klzisko pri mínusových teplotách sa bude realizovať 
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16. Diskusia 

 

Do diskusie sa zapojila p. Pastírová: 

- dúfam, že sa bude kanalizácia bude robiť aj v novej Valaskej. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

- nemám ešte výstup z monitoringu. Samozrejme dáme zmapovať aj kanalizáciu 

v novej Valaskej.  

 

Do diskusie sa zapojil p. Dundovič: 

- nesúhlasím s tým aby obec neurobila novoročný ohňostroj. Obec by sa mohla spojiť 

s občanmi a urobiť jeden veľký ohňostroj aby si občania nerobili ohňostroj po 

samom aj z bezpečnostných dôvodov.  

 

Do diskusii sa zapojil občan p. Muka:  

- uniká nám problém a to cyklotrasa. V akom stave je cyklotrasa? 

 

Do diskusii sa zapojil p. Dundovič: 

- porozprával históriu ako sa obec dostala k cyklotrase a prečo to schválili. 

 

Odpovedala prednostka p. Kmeťová: 

- projekt bude realizovaný v marci 2020 a ukončený by mal byť do konca roka 2020.  

- mám vizualizáciu projektu a je k nahliadnutiu. 

- realizuje sa to z eurofondov a realizuje si to Brezno. 

- o všetkom budete informovaní nevidím dôvod aby sme Vám niečo tajili 

 

Neskorší odchod PhDr. Mgr. Kúdelková (18:55) 

 

Do diskusie sa zapojil p. Pacerová: 

- je pred Vami veľa úloh, ale aj vďaka Vám čo tu ste sa Vám podarí aby obec 

prosperovala. Želám Vám všetko dobré a nech sa Vám darí. 

 

Do diskusie sa zapojil p. Magera: 

- pozval na najbližšie podujatia 

 

Do diskusie sa zapojila p. Rolincová: 

- poďakovanie všetkým čo pomohli k tomu aby obec prosperovala a posunula ďalej.  

  

 

17. Záver rokovania 

Starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu, všetkým za trpezlivosť a účasť na 

poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce v tomto roku. Všetkým prajem 

predovšetkým požehnané a pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších, aby ste ich 

prežili v zdraví, v rodinnom kruhu bez stresu a uponáhľania. Do nového roka vám prajem to 

správne vykročenie nech je krajší, spokojnejší, nech je taký aký ho chcete mať. Šťastné 

a Veselé.  
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Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 11. decembra 2019 

si môžete pozrieť na obecnej stránke v priečinku samospráva, zasadnutia OcZ – zvukový 

záznam, alebo na odkaze online vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-11-12-2019/ 
 

 

Valaská, 31. decembra 2019 

 

 

    

 

     Mgr. Dana Kmeťová            Mgr. Peter Jenča 

    prednostka ocú Valaská                    starosta obce Valaská 

 

 

 

             PhDr. Mgr. Kúdelková                                 Martin Krupa  

overovateľ zápisnice                    overovateľ zápisnice 

https://tveso.sk/ocz-valaska-11-12-2019/

