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Zápisnica 

z tretieho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného   12. júna  2019  

v zasadačke Obecného úradu Valaská 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod.   

Koniec zasadnutia:    17:58 hod.  

 

Prítomní poslanci:  

Datko, Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová,  Ing. Rolincová, MSc.,                              

Krupa, Vrbovský  

 

Ospravedlnení: PaedDr. Magera, Mgr. Karolová 

 

Neprítomní: 

Blahut – 12. 06. sa písomne vzdal  mandátu poslanca OcZ,  

Mgr. Karolová, 

PaedDr. Magera 

 

Neskorší príchod: Mgr. Hlaváčik ( 16:25) 

Skorší odchod:  Datko ( 17:37) 

  

 

1.  Otvorenie 

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

7 poslancov. Ospravedlnili sa poslanci: Poslanec PaedDr. Magera, poslankyňa Mgr. Karolová,  

poslanec Dušan Blahut sa dňa 12. 06. 2019 písomne vzdal  mandátu  poslanca OcZ z osobných 

dôvodov. Poslanec Mgr. Hlaváčik oznámil neskorší príchod na zasadnutie OcZ.  

 

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. 

 

Starosta predložil program rokovania obecného zastupiteľstva  poslancom na schválenie. 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje  

program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 
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Hlasovanie:  

Prítomných: 7  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice) 

 
Predsedajúci určil za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Petra Cígera, prednostu OcÚ Valaská,  

za overovateľov zápisnice poslancov:  Jozef Vrbovský, Blažena Pastírová 
 

 

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

za členov:  Martina Krupu, Ing. Zuzanu Rolincovú MSc.  

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) Zriaďuje návrhovú komisiu 

 

b) volí 

      návrhovú komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Ján Dundovič  

členovia:  Martin Krupa, Ing. Zuzana Rolincová MSc.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Predkladá: Mgr. Cíger, prednosta obecného úradu  - informoval o stave  plnenia uznesení                 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Predmetná správa je prílohou  zápisnice. 

 

Rozprava: 

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.  46 /2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, zo dňa  10.04.2019, 

predloženú starostom obce. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4.2. Správa o vykonaných zmenách v rozpočte obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Cíger, prednosta obecného úradu   

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – navýšenie finančných prostriedkov poskytnutých Krajským 

školským úradom pre ZŠ – vzdelávacie preukazy, dotácia z MV SR na rekonštrukciu požiarnej 

zbrojnice, nevyčerpané dopravné ZŠ. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – opatrenie v kompetencii starostu 

 

Rozpočtové patrenie č. 5/2019 – navýšenie finančných prostriedkov Okresným úradom Brezno 

– financovanie prezidentských volieb 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) berie na vedomie informáciu o Rozpočtových opatreniach č. 3/2019 a 5/2019 

b) berie na vedomie informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu                     

č. 4/2019 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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5. Dokumenty predkladané kontrolórom obce 

5.1. Správa o kontrole plnenia uznesení 

Predkladá: Hlavná kontrolórka obce. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva je prílohou zápisnice. 

 

Rozprava: 

Poslankyňa Ing. Rolincová MSc.  – hlavná kontrolórka, starosta obce 

- ako sa bude pokračovať pri predaji pozemkov pod garážami? 

- žiadateľov musíme opätovne kontaktovať a pripraviť nové návrhy zmlúv podľa ich 

záujmu o kúpu alebo nájom 

- ako sa bude postupovať pri oplotení prepadového územia? 

- pracovníci  Technických služieb pri výkopových prácach natrafili na skalné podložie, 

vstúpime do rokovania so subdodávateľom, ktorý vykoná výkopové práce 

 

 

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

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
 

a) berie na vedomie  Správu č. 3/2019 o kontrole plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej 

b) konštatuje,  že uznesenie OcZ č. 578/2017 zo dňa 13.12.2017 

                                    uznesenie OcZ č. 688/2018 zo dňa 19.12.2018 

                                    boli splnené 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

    

 

5.2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

Predkladá: Hlavná kontrolórka obce. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 

polrok 2019 je prílohou zápisnice. 

 

Rozprava: 

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. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič,  PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2018 a schválenie 

záverečného účtu obce Valaská za rok 2018 

Predkladá:  hlavná kontrolórka. Hlavná kontrolórka obce prečítala  Stanovisko HK 

k záverečnému účtu za rok 2018, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

 

Rozprava 

Poslanec Ing. Dundovič 

- celý návrh sme prebrali na finančnej komisii, ktorá odporúča záverečný účet schváliť, 

ušetrené peniaze sa budeme snažiť účelne a hospodárne využiť.  

 

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

uznesenie. 

 

 

Príchod poslanca Mgr. Hlaváčika 16:25 

 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

1. berie na vedomie 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Valaská za rok 2018  

b) správu audítora za rok 2018 

 

2. schvaľuje 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

249 200,04 EUR 

c) zostatok finančných operácií vo výške 60 941,77 EUR použiť na tvorbu rezervného 

fondu 

d) použitie rezervného fondu v roku 2019 prostredníctvom príjmových finančných 

operácií vo výške 249 200,04 EUR 
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e) hospodárenie príspevkovej organizácie – Technické služby Valaská, hospodársky 

výsledok po zdanení z hlavnej činnosti vo výške 1 716,95 EUR, hospodársky 

výsledok po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 203,59 EUR. Zisk sa 

použije na tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie a na vykrytie straty  

z hospodárskej činnosti z minulých rokov. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8  

Za: 8 ( Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová 

MSc., Krupa, Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením  

7.1.  Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2019 

Predkladá: Ing. Dundovič – predseda komisie pre financovanie a správu majetku 

Návrh na rozpočtové opatrenie  - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov 

 

Rozprava:  

Poslanec Mgr. Hlaváčik  

- položka doprava  - navýšenie položky 

 

Ing. Slivková, referentka obecného úradu 

-  SAD žiada opravu zastávok Za ulicou smer Brezno a smer  B. Bystrica ( oprava 

výmoľov a výtlkov), poslanci rozhodli zakúpenie trosky na vyrovnanie terénu 

 

 

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

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe 

ods. 2 písm.b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 

 

zvýšenie príjmov: 

292  ostatné príjmy – Materská škola z dobropisov   +        867 € 

292 ostatné príjmy – Základná umelecká škola z dobropisov  +        712 € 

 v celkovej sume zvýšenie príjmov     +     1 579 € 

 
 zvýšenie výdavkov: 

program 1   0111     Verejná správa      +   19 978 € 

program 3   0451     Cestná doprava      +   15 000 € 

program 5   0620-1  Rozvoj obce      +   18 000 € 

program 7   0840-1  Náboženské a iné spoločenské služby   +     2 380 € 

program 8   09111   Materská škola      +        867 € 

        09121   Základná škola J. Simana    +     7 000 € 

         0950     Základná umelecká škola    +        712 € 

program 9   1020-2  Ďalšie sociálne služby     -    64 695 € 

 v celkovej sume zvýšenie výdavkov     -         758 € 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8  

Za: 8 ( Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová 

MSc., Krupa, Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

7.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2019 

Predkladá: Ing. Dundovič – predseda komisie pre financovanie a správu majetku. 

Návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov 

 

Rozprava: 

Poslanec Mgr. Hlaváčik- starosta obce 

- na aký účel kupuje obec nehnuteľnosti, zaoberala sa tým komisia? 

- nehnuteľnosti sa kupujú na verejnoprospešný účel 

 

Poslankyňa Ing. Rolincová MSc. – starosta obce 

- Žiadala o vysvetlenie o čo konkrétne ide 

- Ide o nákup nehnuteľností do majetku obce pre verejnoprospešný účel 
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať za  

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.. n. p. a na 

základe ods. 2 písm. .b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. .p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Rozpočtové opatrenie č. 7/2019, ktoré bude financované prostredníctvom príjmových 

finančných operácií z rezervného fondu 

 

 zvýšenie výdavkov: 

program 5   0620-1  Rozvoj obce-/7.12 Nákup budov, objektov             +   45 000 € 

 v celkovej sume zvýšenie výdavkov     +   45 000 € 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič, , PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Krupa, 

Vrbovský) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie schválené 

 

 

8.1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov parc. C KN č. 357, 

358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely 

Predkladá: Mgr. Cíger – prednosta obecného úradu 
Na základe prijatého uznesenia obecný úrad  vykonal oznam v tlači, na úradnej tabule a webovom sídle 

obce a zverejnil Podmienky obchodnej verejnej súťaže so začiatkom vyhlásenia súťaže dňa 24.4.2019 a 

s termínom ukončenia predkladania návrhov dňa 9.5.2019 o 15,00h. Do uvedeného termínu sa prihlásili 

dvaja navrhovatelia s dátumom doručenia návrhu 6.5.2019 a 9.5.2019. Podmienky doručenia návrhov 

v lehote stanovenej podmienkami obchodnej verejnej súťaže splnili obidvaja navrhovatelia. 

 

Prestávka: 17:00- 17:1 

Rozprava 

Ing. Dundovič 

- predložil návrh na zmenu – úpravu uznesenia  

 

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

uznesenie. 
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Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

I. berie na vedomie,  že   

 

a) boli doručené dve ponuky na uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemky  parc. C 

KN č. 357, 358,  359 a 360/2, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na 

LV č.980 

b) nasledovné predložená ponuky 

1.  Družstvo vlastníkov oviec Valaská 

2.  Peter Chudic, Vladislava Valacha 265/8 

 spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 
II. odmieta 

podľa podmienok  verejnej obchodnej  súťaže prijatých  uznesením č. 42/2019 zo dňa 

10.4.2019 podľa čl. 4 / 6  všetky predložené návrhy a ruší túto  verejno obchodnú súťaž 

III.  odporúča 

stavebnej komisii prejednať účel prenájmu týchto pozemkov a odporúča obecnému úradu 

pripraviť do nasledujúceho obecného zastupiteľstva  novú verejno obchodnú súťaž  

s podmienkami a účelom prenájmu  týchto pozemkov 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8  

Za: 7 ( Datko, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Rolincová 

MSc., Krupa,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Vrbovský) 

Uznesenie schválené 

 

  

 

9. Interpelácie poslancov 

 

Poslankyňa Pastírová  - starosta obce 

- kto je vlastníkom kanalizácie  (  spojnica Októbrová – TDH upchatá) 

-  požiadali sme o stretnutie, termín zatiaľ nebol určený, celoslovenský problém, riešený  

aj na ZMOS-e 

 

poslanec Krupa – starosta obce 

- Umiestnenie dopravných zrkadiel ( Suchá dolina – výjazd,  Piesok pri A bloku, pri 

cintoríne)  

- Otváracie hodiny Lekáreň Valaská do 16:00 hod. 

- Požiadavka na výruby drevín -  poškodenie hrobových miest – Farský úrad  

- Zrkadlá v riešení – dopravný inšpektorát, výruby rokovanie Farský úrad Valaská, 

jednal som s lekárničkou, momentálne nám nevie splniť požiadavku 

 

Odpovedal Mgr. Cíger 

- Je spracovaný geometrický plán, dá sa spracovať znalecký posudok na hodnotu 

zamieňaných nehnuteľností, okrem cirkvi do tohto vstúpil ešte jeden subjekt s ktorým 

bude obec jednať 
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Poslenec Vrbovský- starosta obce  

- elektrické stĺpy – havarijný stav – nevyhnutná výmena 

- V rokovaní – Technické služby Valaská  

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik – starosta obce, prednosta obecného úradu 

- Stav ciest v obci, Technické služby nestíhajú robiť všetky úlohy 

-  Verejné obstarávanie bolo ukončené, bližšiu informáciu podá prednosta úradu 

-  príprava zmluvy na podpis, do 31. 08. sa uskutoční realizácia opráv 

 

 

 

10. Diskusia, podnety občanov 

Poslanci diskutovali so starostom obce k nasledovným témam: 

 

Poslankyňa Ing. Rolincová, MSc.  

- Web stránka obce  - prebehli zmeny -  či je to už ukončené, na sociálnych sieťach 

uverejňovanie kultúrnych akcií 

- Budeme v aktualizácii pokračovať, máme v pláne zverejňovať aj iné informácie, nie len 

čo sa týka kultúrnych udalostí 

- Územný plán obce, bolo by vhodné vyčleniť finančné prostriedky na obnovu tohto 

plánu 

- Na referát výstavby nastúpil nový referent, územný plán však stále nie je v elektronickej 

podobe na zverejnenie 

- Voda na studničke – netečie - monitorovanie  ( pramene možnosť využiť aj v prípade 

nedostatku  pitnej vody) 

 

 

 

Poslanec Datko sa ospravedlnil 

 a opustil rokovanie obecného zastupiteľstva: 17:37 hod. 

 

 

 

Poslanec Krupa 

- projekt Požiarňa zbrojnica,   kosenie za hasičňou – pri pamätníku,  

- kosenie zabezpečujú Technické služby Valaská 

 

poslanec Mgr. Hlaváčik 

- odporučil, aby  vo Valaštianskom hlásniku bola informácia, že obyvatelia môžu získať 

informácie aj prostredníctvom mobilnej aplikácie 

- upozornil pri garážach je prasknutý múr ( nutná oprava) 

 

poslankyňa Pastírová 

- odstránené kontajnery na textil - sociálna komisia predložila návrh raz štvrťročne 

navrecovať textil a odviezť 

- demontovať nevyužívané detské ihrisko, je nebezpečné - revízia zbytočná 

- predniesla návrh na častejšie stretávanie poslancov – riešenie problémov 

- priestory za kinom – hliadky od 22. do 24:00 hod.  

- Partizánska cesta –  prechádzajú  ťažké nákladné  vozidlá 

- dopravné značenia Hronec – hlavná cesta Partizánska cesta ( osadenie retardérov) 
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11. Záver rokovania 

Starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu,  zaželal všetkým príjemné prázdniny 

a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o  17:58 hod. 

 

 

 

 

 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 12. júna  2019 si 

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

alebo na odkaze online vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-12-6-2019/ 
 

 

 

Valaská, 14. júna  2019 

 

 

    

 

     Mgr. Peter Cíger                    Mgr. Peter Jenča 

prednosta ocú Valaská                 starosta obce Valaská 

 

 

 

 

               Jozef   Vrbovský                                Blažena Pastírová 

overovateľ zápisnice                 overovateľka zápisnice 

 

 

 

 

 

https://tveso.sk/ocz-valaska-12-6-2019/

