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Zápisnica 

z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného 10. apríla  2019  

v zasadačke Obecného úradu Valaská 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod.   

Koniec zasadnutia:    19:15 hod.  

 

Prítomní poslanci: Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková,                    

PaedDr. Magera, Pastírová,  Ing. Rolincová, MSc.,  Krupa, Vrbovský ( 2 poslanci sa 

z pracovných dôvodov ospravedlnili ) 

 

Neskorší príchod: Datko ( 17:05), Mgr. Karolová ( 17:03) 

 

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

  

 

1.  Otvorenie 

Starosta obce, Mgr. Peter Jenča, privítal prítomných poslancov a občanov na druhom  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.  Skonštatoval,  že poslanecký zbor je uznášania schopný. 

 

 

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 obce prečítal  program rokovania a predložil ho poslancom na schválenie. 

 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje  

program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,   

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  
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Zmena programu 

Poslanec Ing. Dundovič -  podal návrh na doplnenie programu v bode č. 4. o bod programu 4.4. 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov komisií 

zariadených obecným zastupiteľstvom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Ing. Dundoviča o doplnenie programu OcZ.  

 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje  

zmenu programu  2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská doplnením bodu 4.4. 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov komisií 

zariadených obecným zastupiteľstvom. 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,   

Ing. Rolincová  MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  

 

 

 

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

návrhovej komisie ) 

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

za overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Róberta Hlaváčika, Blaženu Pastírovú 

 

 

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 27/2019 

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: 9  
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Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, PaedDr. Magera, 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 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Predmetná správa je prílohou  zápisnice. 

 

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia.  

 

 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Valaskej  zo dňa  20.2.2019 

predloženú starostom obce. 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková,  PaedDr. Magera, Pastírová,  

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  

 

 

4.2. Požiarny poriadok obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Cíger – požiarny poriadok obce Valaská – fy Pyroboss, uznesením  Ocz 

poslanci  schvália Požiarny poriadok obce Valaská,  v rámci ktorého bude schválený  

preventivár požiarnej ochrany obce a vedúci  kontrolnej skupiny.  

 

Rozprava: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia.  

  

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ ruší sa 

 

Požiarny poriadok  obce VALASKÁ schválený uznesením č.191/2013 zo dňa 11.12.2013 

v znení neskorších doplnení 
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II/schvaľuje 

a) podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  314/2000 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a § 36 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii   

v znení neskorších predpisov Požiarny poriadok  obce VALASKÁ. 

b) preventivára požiarnej ochrany obce - meno a priezvisko: Ing. Patrik Staš, osobný údaj 

nezverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov 

c)  vedúceho kontrolnej skupiny - meno a priezvisko: Michal Lengyel, osobný údaj 

nezverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,             

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  

 

 

4.3. Rozpočtové opatrenie v právomoci starostu obce 

Predkladá: starosta obce, predložené  na pracovnej porade poslancov. 

 

Rozprava:  

Ing. Bc. Pohančaníková – hlavná kontrolórka obce – úprava a zosúladenie  termínu v bode b)  

„od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci december“ zosúladiť  s bodom 

a) „do posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci december  príslušného roka“. 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Dundoviča 

 

Starosta obce môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Valaská jednotlivo do výšky 5000,00 

EUR, v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2. písm. a) zákona 

č. 583/2004 Z. z. a to v období od 01.01. do  posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v mesiaci december  príslušného  rozpočtového roka “ okrem dotácii a miezd 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za:  7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik,  PaedDr. Magera, Pastírová,   Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: : 2 ( PhDr. Mgr Kúdelková,  Ing. Rolincová  MSc.) 

Pozmeňujúci návrh schválený. 

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia.  
 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

schvaľuje 

 

a) Starosta obce môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Valaská jednotlivo do výšky 

5000,00 EUR, v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým oparením podľa § 14 ods. 2. 

písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. a to v období od 01.01. do  posledného zasadnutia 
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obecného zastupiteľstva v mesiaci december  príslušného  rozpočtového roka “ okrem 

dotácii a miezd 

 

b) Starosta obce môže rozhodnúť o zmene rozpočtu obce Valaská v priebehu rozpočtového 

roka rozpočtovým oparením podľa § 14 ods. 2. písm. a) , b), c), d) zákona č. 583/2004 

Z. z., a to v období od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci 

december do 31.12. príslušného rozpočtového roka. 

c) Starosta obce predloží na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva správu o 

vykonaných zmenách rozpočtu obce Valaská, ktoré boli starostom obce vykonané 

rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti rozpočtu obce Valaská. 
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,            

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti:1  ( Ing. Rolincová MSc.) 

Zdržal sa: 1 ( PhDr. Mgr. Kúdelková) 

Uznesenie  schválené.  

 

4.4 Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu 

starostu a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom 

 

Predkladá: starosta obce 

 

Rozprava:  

Poslanec Ing. Dundovič – zmenou zákona o obecnom zriadení dochádza k zmenám v Zásadách 

o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce a členov komisií 

zriadených obecným zastupiteľstvom. Rušíme staré zásady a budeme schvaľovať nové Zásady 

odmeňovania poslancov.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia.  

 

Uznesenie č. 31/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

1) ruší Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Valaskej a členov 

komisií obecného zastupiteľstva prijatých uznesením č. 66/2015 zo dňa 22.04.2015 a to 

vrátanie všetkých nasledujúcich dodatkov a doplnení. 

 

2) schvaľuje podľa § 11, ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a 

členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom 
 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 8 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,   

Krupa, Vrbovský ) 

Proti:  1 (Ing. Rolincová MSc.)  

Zdržal sa: 0 

Uznesenie  schválené. 
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5. Návrh a schválenie VZN č. 2/2019 o výške príspevku za dieťa v školskom zariadení, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 

 

Predkladá: Mgr. Cíger, prednosta Ocú – v zákone je presne definované, že výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady na jedno jedlo určuje 

zriaďovateľ školskej jedálne. 

 

Rozprava:  

Poslanec Mgr. Hlaváčik – podal pozmeňujúci návrh k uzneseniu  na  zmenu textu na titulnej 

strane VZN: 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Hlaváčika 

„v súlade s § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti na §140, ods.10 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,              

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh jednohlasne schválený.  

 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

schvaľuje 

Zmenu textu  na titulnej strane VZN č. 2/2019, ktorý sa mení a znie:  

„v súlade s § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti na §140, ods.10 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ 
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,             

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

berie na vedomie, 

že nebola doručená žiadna pripomienka k návrhu VZN č.2/2019 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,             

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  
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Nariadenie č. 2/2019 

uznáša sa  
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení  číslo 2/2019,  ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č.1/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 

jedálni 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,             

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nariadenie jednohlasne schválené.  

 

 

6. Návrh na zmenu Rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2019 

 

Predkladá: predseda finančnej komisie Ing. Dundovič, komisia odporúča schváliť navrhnuté 

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

 

Rozprava:  

Poslankyňa Ing. Rolincová MSc.   

-  rozpočtové položky neboli rozdelené, sú  projekty v dostatočnej kvalite ako sme požadovali,  

ale sú aj položky,  ktoré nie sú dostatočne rozpracované ( dodávkové vozidlo Technické služby), 

nie je za to,  aby sa za všetko hlasovalo naraz,  niektoré položky sú neakceptovateľné. 

Podala pozmeňujúci návrh k transferu /721 dodávkové vozidlo Technické služby 

 

Poslankyňa PhDr. Mgr. Kúdelková 

 - projekty podporím, súhlasím,  aby sa v budúcnosti hlasovalo za jednotlivé  projekty  

samostatne. 

 

Poslanec Ing. Dundovič  

–  prebraté na  finančnej komisii, na pracovnom stretnutí poslancov, ak nesúhlasíte, podajte  

pozmeňujúci návrh, čo  požadujete vypustiť  z rozpočtového opatrenia. 

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik 

– tiež sa prikláňam, aby  jednotlivé projekty boli schválené  samostatne, najmä niektoré 

položky, ktoré sú vyššie alebo sporné.   Treba navrhnúť, o ktorých položkách sa má hlasovať 

samostatne. Vizualizáciou námestia, alebo kultúrneho domu sa rozumie skôr  projektová 

štúdia , ktorá obsahuje nielen vizualizáciu ale aj popis prác a odhadované rozpočtové náklady. 

 

Poslankyňa Pastírová  

– dodávkové vozidlo na Technické služby je potrebné – treba ho kúpiť. 

 

Poslanec Krupa  

– viem koľko nadčasov na opravách  spravili pracovníci, aby vozidlo vydržalo, technické 

parametre, nové je vhodnejšie 



8 
 

 

Pozmeňujúci návrh poslankyne Ing.  Rolincovej MSc.  :  

 znížiť  položku 721 ( dodávkové vozidlo Technické služby na 10 000€ 

 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Položku  /721 transfery v rámci verejnej správy ( dodávkové vozidlo Technické služby znížiť  

na  10 000 EURO  

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 2 (PhDr. Mgr. Kúdelková ,   Ing. Rolincová MSc.,) 

Proti: 6 (Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera, Pastírová,   Krupa)  

Zdržal sa: 1 (Vrbovský) 

Pozmeňujúci návrh neprijatý.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia. 

 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

schvaľuje   
a) zapojenie finančných prostriedkov Rezervného fondu do rozpočtu na financovanie 

kapitálových výdavkov vo výške 84.250,00 EUR (slovom: 

osemdesiatštyritisícdvestopäťdesiat eur) 

 

b) 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. 2/2019 
 

zvýšenie príjmov: 

 

111   výnos dane z príjmov        + 54 000 €

  

221   administratívne poplatky       -    4 500 € 

292   ostatné príjmy         +   4 500 €

  

454   prevod prostriedkov z peňažných fondov (na kapitálové výdavky)             + 84 250 € 

v celkovej sume zvýšenie príjmov           138 250 € 

   

   

 zvýšenie výdavkov: 

program   1   0111     Verejná správa       +   11 500 € 

program   2   0640     Verejné osvetlenie      +   16 200 € 

program   3   0451     Cestná doprava      + 113 000 € 

program   4   0510-2  Nakladanie s odpadmi      +     3 100 € 

program   5   0620-1  Rozvoj obce       +   30 750 € 
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program   6   0820-2  Ostatné kultúrne služby     +   12 000 € 

 v celkovej sume zvýšenie výdavkov         186 550 € 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 7 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik,  PaedDr. Magera, Pastírová,    Krupa, Vrbovský ) 

Proti:1  (Ing. Rolincová, MSc. ) 

Zdržal sa: 1 (PhDr. Mgr. Kúdelková) 

Uznesenie schválené.  

 

7. Majetkové záležitosti obce 

7.1. Návrh prevodu pozemku pod garážou žiadateľa – Peter Kaderiak 

Predkladá:  Mgr. Peter Cíger, prednosta ocú – jedná sa o pozemky pod stavbami garáží, ktoré 

sú vo vlastníctve žiadateľa. Prevod sa realizuje so zámerom obce pri vysporiadaní pozemkov  

pod garážami. 

 

Rozprava:  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu  

nehnuteľný majetok obce Valaská pozemok parc.č. C KN 1671/7 – zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 18 m2 za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

spôsob prevodu podľa § 9 ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v nadväznosti na  

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

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemok parcelné číslo C KN 1671/7 

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, pre kat. územie.: Valaská, obec: Valaská            

v cene 7 €/m2, 

do vlastníctva:  

 

Peter Kaderiak, osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov,  podiel 1/1, 

za podmienky: 

- nadobúdateľ uhradí správny poplatok za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 

- kúpna cena bude uhradená pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

v lehote podľa podmienok kúpnej zmluvy 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,   

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  
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7.2. Návrh prevodu pozemku pod garážou žiadateľov – Ľubomír Ridzoň s manželkou 

 

Rozprava:  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

a) vyhlasuje pre účel prevodu  

nehnuteľný majetok obce Valaská pozemok parc.č. C KN 1671/8 – zastavaná plocha                            

a nádvorie o výmere 18 m2 za prebytočný   

 

b) schvaľuje 

spôsob prevodu podľa § 9 ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v nadväznosti na § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredaj 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Valaská - pozemok parcelné číslo C KN 1671/8 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 18 m2, pre kat. územie.: Valaská, obec: Valaská v cene 7 €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  

 

Ľubomír Ridzoň, osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov  a manželka 

Mgr. Lucia Ridzoňová, osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany osobných  údajov,  podiel 

1/1, 

 

za podmienky: 

- nadobúdatelia uhradia správny poplatok za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 

- kúpna cena bude uhradená pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

v lehote podľa podmienok kúpnej zmluvy 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 9  

Za: 9 ( Blahut, Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, PaedDr. Magera, Pastírová,             

Ing. Rolincová MSc.,  Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené.  

 

 

7.3 Prevod priľahlého pozemku k nehnuteľnostiam v užívaní žiadateľa Mgr. Ingrid 

Benedikovej 

Predkladá:  Mgr. Peter Cíger – prednosta ocú Valaská, uznesenie predložené na zasadnutí OcZ 

vo februári, jedná sa o pozemok, ktorý je využívaný ako vstup do záhrad pri rodinnom dome 

žiadateľov. Je zámerom obce schváliť an-blok vysporiadania pozemkov v danej lokalite. 

 

 

Príchod poslankyne Karolovej: 17:03 hod. 
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Rozprava: 

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik -  upozornil, že ide o 10 m2 úzky pás pozemku, ktorý obec nijako už 

nevyužije a teda je potrebné prevod pozemku schváliť a dať stav pozemkov do poriadku tak, 

ako bol zameraný geometrickým plánom. 

 

Poslanec Ing. Dundovič – predaj musí byť  schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) ruší uznesenie č.21/2019 

 

b) prerokovalo 

spôsob prevodu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Čl. VI ods. 9 

písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská a v súlade s uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská č. 655/2018, zo dňa 26.9.2018, 

pozemok parc. č. 294/6 o výmere 10 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, podľa GP 

č.125/2018, úradne overený č.519/18 zo dňa 9.11.2018, pre kat. územie Valaská, obec Valaská. 

 

c) schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ďalej  podľa Čl. VI ods. 9 písm. e) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská a v nadväznosti na uznesenie Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská č. 655/2018, zo dňa 26.9.2018, predaj nehnuteľného majetku obce 

Valaská, a to: 

pozemok parc. č. 294/6 o výmere 10 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, podľa GP 

č.125/2018, úradne overený č.519/18 zo dňa 9.11.2018, pre kat. územie Valaská, obec Valaská, 

do vlastníctva v celosti - Ingrid Benedikovej, Mgr. osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany 

osobných údajov za kúpnu cenu 4,00 €/m2, t.j. celková kúpna cena 40,00 EUR (slovom: 

štyridsať eur), 

za podmienok: 

a) správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, náklady za vypracovanie 

geometrického plánu znáša kupujúci, 

b) úhrada kúpnej ceny do piatich dní od účinnosti kúpnej zmluvy 

c) návrh na vklad podá obec Valaská po splnení úhrady kúpnej ceny podľa písm. b) 

 

 

Príchod poslanca Datka : 17:05 hod. 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 11  

Za: 8 ( Blahut, Datko,  Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková , Mgr. Karolová, Krupa, 

Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (PaedDr. Magera, Pastírová,  Ing. Rolincová MSc. ) 

Uznesenie schválené.  

 

 

7.4 Zámer prenájmu pozemkov pod prenosnými garážami pozemok parc. C KN č. 1979 

Predkladá: Mgr. Peter Cíger - jedná sa o pozemky pod prenosnými garážami, ktoré žiadatelia 

užívajú dlhodobo. Prenájom pozemkov  sa uskutoční cez prípad osobitného zreteľa, obecné 

zastupiteľstvo schváli zámer na prenájom obecného pozemku pod montovanými garážami na 

úradnej tabuli obecného úradu Valaská.  

 

Rozprava:  

Poslanec Krupa – prerokované v komisii pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán, 

komisia odporučila schváliť zámer na prenájom. 

  

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia 

 

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

a) podľa § 9 ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o   majetku obcí v platnom znení spôsob 

nájmu nehnuteľného majetku obce Valaská v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona                        

č. 138/1991 Zb. o   majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce Valaská, 

 

b) zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská, a to časť z pozemku parc.č. KN-C 

1979 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1905 m2, zapísanej na LV č. 980 v k.ú. Valaská, 

z ktorej predmetom nájmu tvorí plocha pod garážami spolu o výmere približne 161 m2, podľa 

grafickej prílohy, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemkoch sú 

umiestnené dlhodobo prenosné garáže a zámerom obce je zosúladenie faktického a právneho 

stavu pri užívaní pozemkov pod dočasnými stavbami. 
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11  

Za: 11 ( Blahut, Datko,  Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, PaedDr. Magera, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Mgr. Karolová, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Uznesenie jednohlasne schválené. 

 

 7.5 Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C KN 1504/1,  na ktorom je terasa 

Predkladá: Mgr. Peter Cíger prednosta ocú, žiadateľ požiadal o prenájom  časti pozemku, ktorú 

dlhodobo užíva ako letnú terasu. Dodatočným šetrením bolo zistené, že plocha, ktorá je 

žiadateľom užívaná je väčšia. Z uvedeného dôvodu, bola pri zámere upravená. 
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Rozprava:  

Poslankyňa Ing. Rolincová MSc.  

- stavba, ktorá je  postavená na tomto pozemku,  za akú cenu bola táto stavba postavená,  

je v poriadku? 

- stavba bola povolená ako drobná stavba, v riešení sú vlastnícke vzťahy pod  stavbou, 

na ktorú bol daný súhlas. 

- Aké bude obdobie prenájmu? 

- Cena za prenájom bude schvaľovaná na ďalšom zastupiteľstve, spravidla  je to  na 

dobu 5 rokov 

 

Poslanec Krupa 

- parkovanie aut ( rampa)  je tento pozemok zahrnutý do prenájmu? 

-  využíva len žiadateľ 

 

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik  - prednosta ocú 

-  prístavba k výčapu, sklad – ako boli stavby realizované ako sa dajú  do poriadku, 

keďže nie sú evidované na listoch vlastníctva?  

- Stavba – ohlásenie drobnej stavby,  vzťah pozemku pod stavbou nebol riešený, obec 

pristúpi k riešeniu  zmluvne - odkúpením 

 

Poslanec Ing. Dundovič  

- schvaľujeme len zámer,  môže sa vstúpiť do jednania,  nejedná sa ani o prenájom ani 

o kúpu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

schvaľuje 

a) podľa § 9 ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o   majetku obcí v platnom znení spôsob 

nájmu nehnuteľného majetku obce Valaská v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o   majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce Valaská, 

 

b) zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská, a to časť z pozemku parc.č. KN-C 

1504/1 – ostatná plocha o výmere 23993 m2 zapísanej na LV č. 980 v k.ú. Valaská, z ktorej 

predmetom nájmu tvorí plocha 530 m2 podľa grafickej prílohy, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, z dôvodu, že pozemok je situovaný a užívaný prevádzkovateľom zariadenia Ľubomíra 

Štubňu, IČO:32225288, miesto podnikania: 97646 Valaská, Nám.1.mája - hotel Perla, ako 

terasa a manipulačná plocha, ktorý prevádzkovateľ zariadenia užíva ako celok v nadväznosti 

na nebytové priestory-pohostinské zariadenie v polyfunkčnom objekte súp.č. 460, v ktorých má 

prevádzku. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11  

Za: 8 ( Blahut, Datko,  Ing. Dundovič,  PaedDr. Magera, Pastírová, Mgr. Karolová, Krupa, Vrbovský ) 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené. 

 

 

7.6  Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 1. 

poschodí ( č. 1.20) 

Predkladá: Mgr. Peter Cíger,  na základe prijatého uznesenia oznámenie v tlači, na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce, vyhlásenie súťaže 4.3.2019,  s termínom  predkladanie  do 

19.3.2019. Prihlásil sa jeden navrhovateľ, zaevidované ponuka č. j. 2565/2019. Termín , spôsob 

doručenia – podmienky boli splnené. Vyhodnotenie podmienok – po otvorení obálky. 

 

Starosta vyhlásil prestávku na skontrolovanie náležitostí predloženej ponuky. 

 

 

Prestávka 17: 28 -  17:38  

Prítomných poslancov po prestávke : 11 

 

Prednosta – vykonaná kontrola splnenia podmienok konštatované, predkladateľ Alena 

Ďurečková, cenový návrh  11,10 EUR/m2/rok spolu ročne 396,05 EUR.  Podmienka 

minimálnej ceny bola splnená.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia 

 

 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

I. berie na vedomie,   že   

 

a) bola doručená ponuka/návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy na nebytový 

priestor na 1. poschodí (č.1.20) prevádzkovej budovy súp. č. 423 (VALBYT),ul- 

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

KN č. 1653/1, nebytový priestor miestnosť 1.20 o  výmere 35,68 m2., 

b) nasledovná predložená ponuka/návrh spĺňa podmienky obchodnej verejnej 

súťaže : 

  

Alena Ďurečková,  osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov,  

   

II. schvaľuje,  

     

a) nasledovné poradie ponuky/ návrhu vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom 

v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže schválenými uznesením            

č. 24/2019 zo dňa 20.2.2019: 

 

Alena Ďurečková,  osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany osobných údajov   

 

b) nájom nebytový priestor na 1. poschodí (č.1.20) prevádzkovej budovy súp. 

č. 423 (VALBYT),ul- Hronská, kat. územie Valaská, obec: Valaská, 

zapísaný na LV č.980, parc. C KN č. 1653/1, nebytový priestor miestnosť 
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1.20 o  výmere 35,68 m2., podľa ponuky/návrhu za cenu 396,05- € čo je 11,10 

€/mes/rok, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže schválenými uznesením č. 24/2019 

zo dňa 20.2.2019 pre:  

 

Alena Ďurečková,  osobný údaj nezverejnený z dôvodu ochrany osobných 

údajov   

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 11  

Za: 11 ( Blahut, Datko,  Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. Magera, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Mgr. Karolová, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Uznesenie jednohlasne schválené. 

 

 

 7.7 Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov parc. C KN č. 357, 358, 359 a 360/2 

na poľnohospodárske účely 

Predkladá:  Mgr. Cíger, prednosta ocú, obec disponuje nevyužívanými pozemkami, o ktoré je 

záujem na prenájom. ( jedná sa o pozemky pri hlavnej ceste)  Prenájom obecných pozemkov 

odporúčame realizovať spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Minimálna cena 

nájmu  je odvodená od ceny nájmu zadávanej v minulosti. 

 

Rozprava:  

- Poslanec Mgr. Hlaváčik –  nájomný vzťah pán Németh 

- Nájomná vzťah  s pánom Némethom  bude ukončený,  dohodou  s urovnaním  sporných 

práv, úhrada za užívanie týchto pozemkov.  

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia 

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) schvaľuje  

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 675 m2, 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)    schvaľuje 

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

§ 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona 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: 
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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. 42/2019 zo dňa 10.4.2019 . 

 

II 

Predmet obchodnej verejnej 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 675 m2, 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 €/ m 2 / rok, slovom: nula eur a desať centov/ m 2 / rok. Celková minimálna 

požadovaná cena za prenájom nehnuteľností 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 ponuky (napr. jedna ponuka na jeden 

pozemok vyjadrený ako parcela podľa KN) sa nebude prihliadať. 

 

III 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže : 24.4.2019 

 

2. Ohliadku pozemkov možno vykonať v úradných hodinách Obecného úradu vo 

Valaskej na požiadanie navrhovateľa. 

 

3.  Ukončenie predkladania návrhov súťaže  9.5.2019 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  24.4.2019 na úradnej tabuli obce Valaská a na internetovej stránke obce.  

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

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden  návrh. Ak podá/jú navrhovateľ/lia viac 

návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. 
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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. do dňa  9.5.2019, do 15:00 hod. 

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

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

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.  

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 

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

súťaže. 

8.  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, konkurze alebo v 

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

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

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

ktorý obec musela odpísať ako  nevymožiteľný. 

 

V 

Podmienky prenájmu 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom pozemkov jeho schválením obecným 

zastupiteľstvom obce. 

2. Cena za prenájom pozemkov bude hradená podľa podmienok nájomnej zmluvy 

navrhnutých prenajímateľom za podmienok stanovených prenajímateľom.  

3. 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. 

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

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

znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa. 

5. Obsah nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru bude obsahovať primerane 

podmienky uvedené v tejto obchodnej verejnej súťaži a podmienky stanovené Zásadami 

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

„Zásady“.   

 

VI 

Kritéria 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 ponuke sa priradí  poradie č. 

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

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

termín podania návrhu. 

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

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

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

umiestnenia a záver že ich návrhy sa odmietli, 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 vo Valaskej  

    Námestie 1. mája 460/8, Valaská 

     PSČ 976 46     
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/inom registri, 

tel. č., príp. e-mail. ) 

- cenový návrh, 

- 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,  

- 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. 

 

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

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

                        Mgr. Peter Jenča, v.r. 

                                                                                                                           starosta obce                                                                                                       

c) poveruje obecný úrad 

zabezpečením administrácie zverejnenia obchodnej verejnej súťaže podľa schvaľovacej časti 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 11  

Za: 11 ( Blahut, Datko,  Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. Magera, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Mgr. Karolová, Krupa, Vrbovský ) 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Uznesenie jednohlasne schválené. 

 

7.8 Zverenie do správy Technickým službám Valaská, hnuteľná vec – snežná fréza 

Husqvarna ST 227P 

Predkladá: Mgr. Cíger – dôvodom zverenia  do správy je  kúpa majetku obcou Valaská a zámer 

obce zveriť ho svojej príspevkovej organizácii Technické služby Valaská. 

 

 

Rozprava:  

Mgr. Cíger v schvaľovacej časti uznesenia uviesť: do správy Technickej služieb Valaská  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal znenie predkladaného uznesenia 

 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

  

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: 

 

snežná fréza Husqvarna ST 227P 

výrobné číslo: 072717M001970 

nadobúdacia hodnota: 1.599,00 EUR 

 

do správy Technických služieb Valaská.  

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 11  

Za: 11 ( Blahut, Datko,  Ing. Dundovič, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, PaedDr. Magera, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc., Mgr. Karolová, Krupa, Vrbovský ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Uznesenie jednohlasne schválené. 

 

 

8.Interpelácie poslancov. 

 

Poslanec Krupa  

- Cyklotrasa ( riešenie parkovania pred rodinnými domami, jednosmerná cesta_) 

-  schválené územné a stavebné povolenie, neuvažuje sa s jednosmernou premávkou, zatiaľ 

je to pozastavené. 

 

 

Poslanec Vrbovský  

- Oprava  kanalizácie  na ulici Vladislava Valacha,  čierna skládka smerom na Piesok, 

kanalizácia – prejazd na ceste  rozbitý 
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-  neviem či je  zahrnutá aj  táto ulica, preverím, vyčistenie čiernej skládky v rámci  projektu 

z dotácie, vykonáva sa  dosyp výtlkov  na Tatranskej,  je to v riešení, po dažďoch sa objavujú 

znova, prosím občanom o trpezlivosť.  

 

 

Poslankyňa  Ing. Rolincová MSc.  

- cesty diery, ktoré ulice sa budú opravovať a kedy? 

- pri Texase, zdvihnutie kanála, Mierová, Partizánska cesta od železničného priecestia, most 

na Hronec, údržba  cesty za  COOP Jednota, Štúrova ulica 482,  opravy rôznych výtlkov 

 

poslanec PaedDr. Magera  

- ulica Tehelná 469/3 - umiestniť zrkadlo – slabá viditeľnosť 

- riešené s dopravným inšpektorátom osadenie zrkadiel  / pri cintoríne, na Piesku, pri 

kravínoch/ 

- Októbrová  dopravná značka - spomalenia na 30, značka retardéry  nie sú umiestnené  

- Stará Valaská nebol vypracovaný projekt na  umiestnenie retardérov, prebieha konanie – 

riešenie prepadového územia  

- Obyvatelia pod Hrbom smrad  z exkrementov od  bytového domu 

- Treba písomne podať podnet, do 30 dní bude odpovedané 

- Skanzen pán Štéc – prípojka vody,  elektrickej energie 

- budem sa informovať, v riešení 

- VZN o obecnej verejnej zelene  

-  obec pripravuje VZN v tomto roku 

- Teplica – bude sa čistiť? 

- 17.4.  akcia Vyčistíme si obec  

- Tajch – plávajú živočíchy, ktoré tam nemajú byť,  korytnačka písmenková 

- O korytnačke viem, musíme vyriešiť starostlivosť o labute, uvažujeme zamestnanie človeka 

na dohodu – riešime  aktivačnými pracovníkmi, kupuje sa krmivo sú denne kŕmené. 

 

Poslankyňa Pastírová 

- Iniciovať stretnutie s obyvateľmi z cesty Pod hrbom 

- čakáme posudok od statika (zahŕňa múr, most na Hronec, na Piesku )  

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik 

- cesta – Partizánska cesta, vyjadrenie regionálnej správy ciest ku správe a údržbe tejto cesty, 

poklopy v zlom stave, Cesta Osloboditeľov – nefunkčný odvodňovací rigol  - je potrebné 

opraviť  

-  zo strany Hronca  Partizánska cesta, kanalizácia Partizánska cesta, opravami sa bude obec 

zaoberať 

 

 

9. Diskusia, podnety občanov 

 

Občan Karak-starosta obce 

- občan nemá možnosť sa vyjadriť k prijatým uzneseniam, poukázal na nevyhnutné:   

rekonštrukcia schodov na železničnej stanici -  dezolátny stav, žiadne  osvetlenie križovatky 

smerom na Brezno,  most Čierny Hron v zlom stave, diskutoval k zriaďovaniu komisií pri 

obecnom zastupiteľstve,  poslanci pracujú  aj v 4 komisiách, prečo sa neoslovili na prácu 

do komisií z radov občanov aj  kandidáti na poslancov, ktorí boli vo voľbách umiestnení 

pod čiarou 

-  pripomienky k uzneseniam  môžu občania podať prostredníctvom  poslancov,  budeme 

riešiť  chodník  aj schody, treba doplniť autobusovú zastávku do rozpočtu,  most v riešení – 

posudok statika 
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poslanec Krupa 

- Vysvetlil spôsob  ako sa pristupovalo k vyberaniu členov do komisií kreovaných pri 

obecnom zastupiteľstve (  poslancov ako aj členov z radov občanov) 

 

K zriaďovaniu komisií diskutovali poslanci: PaedDr. Magera, Ing. Rolincová MSc., občan Karak  

 

 

Poslankyňa Pastívová 

- do rozpočtového opatrenia nebol zahrnutý projekt na dom smútku, na  Októbrovej ulici  

stoja osobné autá (neparkovať autá na chodníku smerom k základnej škole), venčenie psov 

osadiť zákazové tabuľky „zákaz vodenia psov,“  k prestavbe vchodu na obecný úrad  

upozornila, že  2/3 väčšina vlastníkov musí  s tým odsúhlasiť, cesta v starej Valaskej,  cesta 

na Októbrovú ulicu  a cesta  popri pošte nie je zaznačená v katastri, chýba označenie obec 

Valaská ako končí Hronec a začína Valaská,  multikára 6 tis. EURO – sprenevera  

 

 

z rokovania odišla   poslankyňa  PhDr. Mgr. Kúdelková ( 18:55) 
 

 

 

Občianka Pacerová  

- zaželala  veľa úspechov v práci,  čistenie ciest - kôpky  nutné odviesť,  prístrešky Pod 

Lipovou -  neporiadok 

 

Poslanec Vrbovský  

-  altánky v starej Valaskej – treba doriešiť využiteľnosť 

 

 

10. Záver rokovania 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť zasadnutí Obecného zastupiteľstva  pozval k účasti na 

avizovanej akcii „ Vyčistíme si obec“  ( 17.4.) a   ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej o 19:15 hod.   

 
Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 10. apríla 2019 si môžete 

pozrieť na obecnej stránke v priečinku „videogaléria“ alebo  priamo na  odkaze:  

http://mediaserver.absolutio.sk/rec/valaska042019.mp4 

Valaská, 18. apríla  2019 

 

 

Mgr. Peter Cíger     Mgr. Peter Jenča 

prednosta ocú Valaská                 starosta obce Valaská 

 

             Mgr. Róbert Hlaváčik     Blažena Pastírová 

overovateľ zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 

 

 

http://mediaserver.absolutio.sk/rec/valaska042019.mp4

