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 O b e c    V a l a s k á  

H l a v n ý    k o n t r o l ó r   o b c e 

 
V súlade s § 18f, ods.1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej  

 

 

Správu 

o výsledkoch kontroly plnenia uznesení za obdobie máj 2013 – jún 2015 

a uznesenia číslo 122/2012 OcZ 
 

Uznesenie 

číslo 

Dátum 

konania OcZ 
Obsah 

Termín 

splnenia 
Zodpovedný Stav 

122/2012 OcZ 17.12.2012 

Odpredaj obecných bytov: 

- Hronská ul. 429 – 1 byt 

- Nám.1.Mája 460 – 7 bytov 

Po splnení 

podmienok  

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Na OcZ dňa 18.9.2013 bol schválený odpredaj 8 bytov. Jeden obecný byt bol v čase schvaľovania uznesenia č. 

122/2012 OcZ uţ odpredaný do osobného vlastníctva. Zo siedmich obecných bytov 5 nájomcov splnilo podmienky na 

uskutočnenie odpredaja obecného bytu do osobného vlastníctva v zmysle zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov. Dvaja nájomníci si nesplnili podmienky na odkúpenie obecného bytu- Bartoš  P. a Berčíková 

A. Piatim nájomníkom obecné zastupiteľstvo uzneseniami schválilo odpredaj obecného bytu do osobného vlastníctva  

( Bartoš M a Bartošová - 163/2013 OcZ,   Giertl – 164/2013 OcZ,   Harvan a Harvanová – 294/2014 OcZ,   Oláhová – 

295/2014 OcZ, Holubeková – 167/2013 OcZ , bliţšie informácie sú uvedené konkrétne k jednotlivým uzneseniam ). 

 

155/2013 OcZ 18.9.2013 
Zmena výšky nájomného za 

NP v obci Valaská 
1.1.2014 

Prednosta  

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Slovenská pošta odmietla podpísať novú zmluvu s novými podmienkami ( výška nájomného ) a v súčasnosti je 

to riešené prostredníctvom právneho zástupcu obce.  

Nedostatkom je, ţe zmluvy ( povinne zverejňované podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) neboli zverejnené v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa pouţívania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluvy 

o podnájme neboli zverejnené do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluvy 

nenadobudli účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďţe sa zmluvy do troch mesiacov 

od ich uzavretí nezverejnili, platí, ţe k uzavretiu zmlúv nedošlo ( predmetné zmluvy neexistujú, nenadobudli platnosť 

ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môţu byť povaţované 

za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môţe byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, o ktorých sa 

zmluvné strany domnievajú, ţe existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie nových zmlúv, ktoré 

budú následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

159/2013 OcZ 18.9.2013 Pridelenie NP- Dobrotová 30.9.2013 
Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Podnájomná zmluva bola p. Dobrotovou podpísaná dňa 31.10.2013.  

Nedostatkom je, ţe zmluva ( povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) nebola zverejnená v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa pouţívania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluva 

o podnájme nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluva 

nenadobudla účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďţe sa zmluva do troch mesiacov 

od jej uzavretia nezverejnila, platí, ţe k uzavretiu zmluvy nedošlo ( predmetná zmluva neexistuje, nenadobudla 

platnosť ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môţu byť 

povaţované za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môţe byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, 

o ktorých sa zmluvné strany domnievajú, ţe existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie novej 

zmluvy, ktorá bude následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 



160/2013 OcZ 18.9.2013 
Odpredaj pozemkov pod 

garážami 
 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: Vlastníci garáţi sú postupne listami upozorňovaní o odpredaji pozemkov pod garáţami v zmysle uznesenia 

160/2013 OcZ, následne sú pozemky vlastníkom garáţi postupne odpredávané na základe uznesení.  
 

Uznesenia č. 215/2014 OcZ – 253/2014 OcZ zo dňa 5.3.2014 

Uznesenia č. 269/2014 OcZ – 292/2014 OcZ zo dňa 4.6.2014 

Uznesenia č. 317/2014 OcZ – 374/2014 OcZ zo dňa 30.9.2014 

Uznesenia č. 388/2014 OcZ – 396/2014 OcZ zo dňa 11.11.2014 

Uznesenia č. 35/2015  – 44/2015  zo dňa 25.2.2015 

Uznesenia č. 93/2015  – 96/2015  zo dňa 22.4.2015 

 

163/2013 OcZ 18.9.2013 
Odpredaj bytov –       

p.Bartoš M. a p. Bartošová 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: O schválení odpredaji bytu boli upovedomení nájomcovia listom 10.10.2013. V súčasnej dobe je evidovaná 

pohľadávka, odpredaj bytu bol pozastavený.  

 

164/2013 OcZ 18.9.2013 Odpredaj bytov – p. Giertl 
Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn: O schválení odpredaji bytu bol upovedomený nájomca listom 10.10.2013. p. Giertl splnil podmienky, nie sú 

evidované pohľadávky a byt bude odpredaný na splátky. 

 

175/2013 OcZ 20.11.2013 
Zámena NP –  

Dobrotová - Poliaková 
Ihneď 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn:  Dňa 28.11.2013 boli podpísané zmluvy o podnájme NP uzatvorené medzi VALBYTom, s.r.o. a POTRAVINY 

PLUS a medzi VALBYTom, s.r.o. a M. DOBROTOVOU (s podmienkami podľa uznesenia). 

Nedostatkom je, ţe zmluvy ( povinne zverejňované podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) neboli zverejnené v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa pouţívania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluvy 

o podnájme neboli zverejnené do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluvy 

nenadobudli účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďţe sa zmluvy do troch mesiacov 

od ich uzavretí nezverejnili, platí, ţe k uzavretiu zmlúv nedošlo ( predmetné zmluvy neexistujú, nenadobudli platnosť 

ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môţu byť povaţované 

za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môţe byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, o ktorých sa 

zmluvné strany domnievajú, ţe existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie nových zmlúv, ktoré 

budú následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

182/2013 OcZ 20.11.2013 
Vymáhanie dlhov – byty 

Nám. 1.Mája 460 – 2 byty 
31.12.2013 

 

Starosta 

 
V plnení 

Pozn: Dlţníci ( Bartoš P. a Berčíková A.) boli listami zo dňa 21.11.2013 oboznámení o termíne na vypratanie 

a odovzdanie bytov. Ak nesplnia termín na vypratanie, budú cez exekučnú spoločnosť vysťahovaní, termín na 

vypratanie nebol dodrţaný. 

Postup pri byte p. Bartoša: 

4.11.2011 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

24.11.2011 – výpoveď z nájmu bytu 

9.11.2011 – oznámenie  dlţoby draţobnej spoločnosti  

12.12.2011 – ţiadosť o odovzdanie bytu ( v tomto čase sa o prípad začala zaoberať kancelária prezidenta SR ) 

23.1.2012 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

8.8.2012 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

14.11.2012 – upovedomenie na základe uznesenia 83/2012 OcZ 

21.11.2013 – výzva na vypratanie a odovzdanie bytu 

14.11.2014 – posledná výzva na zaplatenie nedoplatkov 

Postup pri byte p. Berčíkovej: 

26.8.2010 – výpoveď z nájmu bytu 

1.12.2010 – odovzdanie bytu 

9.11.2011 – oznámenie  dlţoby draţobnej spoločnosti  

14.11.2012 – upovedomenie o nedoplatku 

21.11.2013 – výzva na vypratanie a odovzdanie bytu 

14.11.2014 – posledná výzva na zaplatenie nedoplatkov 



254/2014 OcZ 5.3.2014 
Prenájom NP – Školská 448 

– Zuzana Čuchranová 
10.3.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Podnájomná zmluva bola uzavretá dňa 31.3.2014. 

Nedostatkom je, ţe zmluva ( povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) nebola zverejnená v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa pouţívania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluva 

o podnájme nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluva 

nenadobudla účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďţe sa zmluva do troch mesiacov 

od jej uzavretia nezverejnila, platí, ţe k uzavretiu zmluvy nedošlo ( predmetná zmluva neexistuje, nenadobudla 

platnosť ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môţu byť 

povaţované za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môţe byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, 

o ktorých sa zmluvné strany domnievajú, ţe existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie novej 

zmluvy, ktorá bude následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

256/2014 OcZ 5.3.2014 
Štúdia parkovacích miest 

v obci Valaská  
30.9.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn:  Štúdia parkovacích miest nebola vypracovaná. 

Vyjadrenie prednostu OÚ: podľa prieskumu je moţné zriadenie 6 parkovacích plôch na sídlisku s tým, ţe budú 

zrušené dve športové ihriská, ktoré v súčasnosti nie sú vyuţívané, a tieţ na úkor trávnatých plôch v bezprostrednej 

blízkosti obytných domov. 

 

257/2014 OcZ 5.3.2014 
Reštrukturalizácia 

spoločnosti VALBYT s.r.o.  
30.6.2014 

 

Starosta 

 

Nesplne

né 

Pozn:  Ekonomická analýza reštrukturalizácie spoločnosti VALBYT, s.r.o. nebola vypracovaná. OcZ odporučilo 

starostovi obce vypracovať ekonomickú analýzu. Splnenie tohto uznesenia je v plnej kompetencie starostu obce 

Valaská ako štatutárneho orgánu. 

 

261/2014 OcZ 4.6.2014 Správa HK – 1/2014  

Najbliţšie 

zasadnutie 

OcZ 

Prednosta OcÚ 
Nesplne

né 

Pozn:  Prednosta obecného úradu mal určiť zodpovedné osoby za zistené nedostatky a informovať poslancov na 

najbliţšom zasadnutí OcZ. 

Na obecnom zastupiteľstve dňa 30.9.2014 nebola podaná informácia o plnení tohto uznesenia. Prednosta OÚ 

konštatoval, ţe dôsledky vyvodil starosta obce v zmysle svojich právomocí a Zákonníka práce. 

 

293/2014 OcZ 4.6.2014 
Prenájom NP – sudové 

a fľaškové víno  
10.6.2014 

Prednosta 

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn:  Podnájomná zmluva bola uzavretá dňa 30.6.2014. 

Nedostatkom je, ţe zmluva ( povinne zverejňovaná podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z ) nebola zverejnená v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Povinná osoba povinná zverejniť zmluvu ( písomná 

forma, uzavretá Povinnou osobou, dotýka sa pouţívania verejných prostriedkov alebo nakladaním s majetkom obce ) 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy na webovom sídle Povinnej osoby, prípadne v Obchodnom vestníku. Zmluva 

o podnájme nebola zverejnená do troch mesiacov od uzavretí zmlúv, a tým podľa  §47a zákona č. 40/1964 Zb. zmluva 

nenadobudla účinnosť, ktorá sa nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Keďţe sa zmluva do troch mesiacov 

od jej uzavretia nezverejnila, platí, ţe k uzavretiu zmluvy nedošlo ( predmetná zmluva neexistuje, nenadobudla 

platnosť ani účinnosť ). Pokiaľ zmluvné strany zmluvu plnia, tak takéto plnenia nemajú právny dôvod a môţu byť 

povaţované za bezdvôvodné obohatenie, prípadne následkom môţe byť strata práv alebo neexistencia povinnosti, 

o ktorých sa zmluvné strany domnievajú, ţe existujú. Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam uzavretie novej 

zmluvy, ktorá bude následne zverejnené postupom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

294/2014 OcZ 4.6.2014 
Odpredaj bytov – p. Harvan 

a p. Harvanová 

Po splnení 

podmienok 

Prednosta 

OcÚ 
V plnení 

Pozn:  V súčasnej dobe je opäť vedená pohľadávka voči p. Harvanovi a p. Harvanovej, predaj bytu bol pozastavený 

 



378/2014 OcZ 30.9.2014 Správa HK 3/2014  

 

Starosta 

 

Nesplne

né 

Pozn: Na základe výsledku kontroly odporučilo OcZ starostovi obce vysporiadať nezaplatený schodok za rok 2013 za 

prenájom NP a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou VALBYT, s.r.o. za rok 2014 -  s účinnosťou od 

1.1.2014. Splnenie tohto uznesenia je v plnej kompetencie starostu obce Valaská ako štatutárneho orgánu. 

 

398/2014 OcZ 8.12.2014 
Predloţenie Štatútu obce 

a Rokovacieho poriadku 

Najbliţšie 

rokovanie OcZ 

 

Starosta 

 

Nesplne

né 

Pozn: OcZ uloţilo Obecnému úradu vypracovať v súlade s platnou legislatívou a predloţiť poslancom na najbliţšie 

rokovanie OcZ Štatút obce Valaská a Rokovací poriadok obce Valaská  

 

399/2014 OcZ 8.12.2014 

Predloţenie Zásady 

hospodárenia s majetkom 

obce 

Najbliţšie 

rokovanie OcZ 

 

Starosta 

 

Nesplne

né 

Pozn: OcZ uloţilo Obecnému úradu vypracovať v súlade s platnou legislatívou a predloţiť poslancom na najbliţšie 

rokovanie OcZ Zásady hospodárenia s majetkom obce  

 

400/2014 OcZ 8.12.2014 

Predloţenie Plánu 

investičných akcií na rok 

2015 

Najbliţšie 

rokovanie OcZ 

 

Starosta 

 

Nesplne

né 

Pozn: OcZ uloţilo Obecnému úradu vypracovať a predloţiť poslancom na najbliţšie rokovanie OcZ Plán investičných 

akcií na rok 2015  

 

401/2014 OcZ 8.12.2014 
Priame vysielanie zo 

zasadnutí OcZ  

Najbliţšie 

rokovanie OcZ 

 

Starosta 

 

Nesplne

né 

Pozn: OcZ uloţilo Obecnému úradu zabezpečiť priame vysielanie z kaţdého zasadnutia OcZ  

 

402/2014 OcZ 8.12.2014 
Kontrola zaevidovaných 

zmlúv 

Najbliţšie 

rokovanie OcZ 
HK V plnení 

Pozn: OcZ uloţilo HK obce vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok všetkých evidovaných zmlúv na 

obecnom úrade za roky 2011 aţ 2014.  

 

403/2014 OcZ 8.12.2014 Kontrola faktúr 
Najbliţšie 

rokovanie OcZ 
HK V plnení 

Pozn: OcZ uloţilo HK obce vykonať kontrolu splnenia zákonných podmienok všetkých zaplatených faktúr od 1000 € 

za roky 2011 aţ 2014.  

 

30/2015 25.2.2015 

Ţiadosť o vypracovanie 

podkladov k uzneseniam 

398, 399,400/2014 OcZ  

31.3.2015 
Prednosta  

OcÚ 

Nesplne

né 

Pozn: Obecný úrad vypracoval a predloţil OcZ – Rokovací poriadok OcZ ( uskutočnilo sa aj pripomienkovanie 

poslancov ohľadom RP OcZ ),       Štatút obce Valaská ( zverejnený ) ešte nebol aktualizovaný a ani pripomienkovaný,      

Zásady hospodárenia s majetkom obce boli predloţené OcZ, ale neuskutočnila sa aktualizácia a ani pripomienkovanie 

Zásad hospodárenia,       Plán investičných akcií na rok 2015 Obecným úradom nebol OcZ predloţený. 

 

45/2015 25.2.2015 
Vypracovanie integrovaného 

rozvoja operač. programu 
 Starosta  V plnení 

OcZ schválilo návrh na spracovanie Integrovaného rozvoja operačného programu obce valaská na roky 2014 – 2020  

 

46/2015 25.2.2015 

Vypracovanie plánu 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja  obce  

 Starosta  V plnení 

OcZ schválilo návrh na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská na roky 2014 – 2020  



58/2015 22.4.2015 
Zrušenie zmluvy – firma 

PAYLESS, s.r.o.  
 Starosta  Splnené 

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy bola podpísaná 2.6.2015 

  

59/2015 22.4.2015 Predloţenie výpisu hovorov   Starosta  V plnení 

Výpis hovorov z telefónneho čísla 0911 453087 za posledné dva roky ešte nebol poslancom OcZ predloţený 

  

61/2015 22.4.2015 Kúpa pingpongových stolov   Starosta  V plnení 

OcZ ţiadalo starostu, aby vyvodil konzekvencie voči osobám, ktoré nesú zodpovednosť za kúpu stolov. V súčasnej 

dobe prebieha vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní. 

  

63/2015 22.4.2015 Rozpočtové opatrenie /2015   Starosta Splnené 

Schválené rozpočtové opatrenie č. 5/2015, bolo uskutočnené dňa 23.4.2015. 

  

73/2015 22.4.2015 Zverejnenie platných VZN  31.5.2015 Starosta Splnené 

Platné VZN obce boli zverejnené na webovom sídle obce Valaská 

 

74/2015 22.4.2015 
Valné zhromaţdenie  

Valbyt, s.r.o  
 Starosta Splnené 

OcZ ţiadalo starostu obce o zabezpečenie účasti poslancov OcZ na valnom zhromaţdení. Valné zhromaţdenie sa 

uskutočnilo dňa 3.6.2015, na ktoré boli pozvaní poslanci OcZ. Uznesenie je v plnení pre budúce obdobia. 

 

 

75/2015 22.4.2015 Predloţenie VZN - dotácie   
Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Návrh dodatku k VZN o dotáciách bol predloţené na pripomienkovanie, bol zverejnený dňa 9.6.2015 na webovom 

sídle obce Valaská. 

 

78/2015 22.4.2015 
Odpredaj nehnuteľnosti –   

p. MUDr. Juraj Pepich  
 

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Dňa 3.6.2015 bol na OÚ doručený znalecký posudok na predmetný pozemok, následne bude stanovená cena za 

odpredaj 1 m
2
 pozemku. 

 

79/2015 22.4.2015 

Zverejnenie zámeru na 

odpredaj pozemku – p. 

Bubelíny  

V zmysle 

zákona 

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Zámer na odpredaj pozemku bol zverejnený dňa 9.6.2015 na webovom sídle obce Valaská a na úradnej tabuli obce 

v priestoroch OÚ ( podmienka na odpredaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ). 

 

80/2015 22.4.2015 

Zverejnenie zámeru na 

odpredaj pozemku – p. 

Babic 

V zmysle 

zákona 

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Zámer na odpredaj pozemku bol zverejnený dňa 9.6.2015 na webovom sídle obce Valaská a na úradnej tabuli obce 

v priestoroch OÚ ( podmienka na odpredaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ). 

 

81/2015 22.4.2015 
Zámena pozemku – 

Kučerovci 
 

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Zámena časti pozemku sa uskutoční súčasne s odpredajom ostatného pozemku ( 82/2015 ) 

 

82/2015 22.4.2015 

Zverejnenie zámeru 

odpredaj pozemku – 

Kučerovci 

V zmysle 

zákona 

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Zámer na odpredaj pozemku bol zverejnený dňa 9.6.2015 na webovom sídle obce Valaská  a na úradnej tabuli obce 

v priestoroch OÚ ( podmienka na odpredaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ). 

 



84/2015 22.4.2015 

Zverejnenie zámeru 

odpredaj pozemku – KN-E- 

2250 

V zmysle 

zákona 

Prednosta  

OcÚ 
V plnení 

Zámer na odpredaj tohto prebytočného pozemku bol zverejnený dňa 9.6.2015 na webovom sídle obce Valaská  a na 

úradnej tabuli obce v priestoroch OÚ ( podmienka na odpredaj v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ). 

 

88/2015 22.4.2015 
Predloţenie cenových ponúk 

na vypracovanie projektu 
31.5.2015 Starosta V plnení 

Cenové ponuky na vypracovanie projektu – cesta Pod Hrbom, ešte neboli predloţené  

 

89/2015 22.4.2015 
Predloţenie cenových ponúk 

na vypracovanie projektu 
31.5.2015 Starosta V plnení 

Cenové ponuky na vypracovanie projektu – chodník na ulici Strojárenská, Piesok, ešte neboli predloţené  

 

90/2015 22.4.2015 Spomaľovacie pruhy  Starosta V plnení 

OcZ odporučilo starostovi poţiadať dotknuté orgány na vydanie súhlasu s umiestnením spomaľovacích pruhov na 

uliciach Mierova, CO, Októbrová a Partizánska. 

 

91/2015 22.4.2015 
Predloţenie cenových ponúk 

na vypracovanie projektu 
31.5.2015 Starosta V plnení 

Cenové ponuky na vypracovanie projektu – dobudovanie ulice kpt. Jána Nálepku, ešte neboli predloţené  

 

92/2015 22.4.2015 
Predloţenie cenových ponúk 

na vypracovanie projektu 
31.5.2015 Starosta V plnení 

Cenové ponuky na vypracovanie projektu – vybudovanie prístupovej cesty Pod lipovou, ešte neboli predloţené  

 

98/2015 22.4.2015 Dodatok zo ŢP Podbrezová  Starosta V plnení 

OcZ poţiadalo starostu o podpísanie dodatku so ŢP Podbrezová – aby domáce zápasy ţiackej kategórie sa hrali na 

futbalovom ihrisku vo Valaskej  

 

99/2015 22.4.2015 
Verejno - obchodná súťaţ na 

zvukára 
 Starosta V plnení 

OcZ poţiadalo starostu o vyhlásenie verejno-obchodnej súťaţe na zvukára na kultúrne akcie v obci.  

 

100/2015 22.4.2015 Kanalizácia v obci 31.12.2015 Starosta V plnení 

OcZ poţiadalo starostu o vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie v obci 

 

101/2015 22.4.2015 Rozbor vody - Studnička  Starosta Splnené 

Rozbory vody boli uskutočnené a výsledky boli doručené na OÚ. 

 

102/2015 22.4.2015 Mestská polícia Brezno 31.12.2015 Starosta V plnení 

Starosta obce vstúpil do jednania z mestom Brezno, o výsledku jednania bude informovať poslancov na najbliţšom 

OcZ. 

 

 

 

 

 

Vo Valaskej, dňa 10.6.2015 
 

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

                     Ing. Martin Havaš 

                  hlavný kontrolór obce 

 

 

  


