
 
UZNESENIE 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 24.06.2020 

__________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7.3. programu: Prenájom časti pozemkov parc. C-KN č. 2970  a parc. C-KN 

č.1146  kat. úz. Valaská, za účelom prevádzkovania  billboardov pri ceste I/66 v počte 4 ks pre 

spoločnosť ISPA, Bratislava 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE     3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

  

Prenájom časti pozemkov, vrátane prístupu k nim, v kat. úz. Valaská za účelom 

prevádzkovania billboardov: 

1. parc.č. C-KN č. 2970  nachádzajúceho sa pri štátnej ceste I/66 ckm 125,529 vpravo v smere 

staničenia v úrovni železničnej stanice „Valaská“ cca 130 m pred premostením Hrona v smere 

na Brezno – billboard obojstranný 1ks o výmere 3,5 m2. 

2. parc. č. C-KN 1146 pri štátnej ceste I/66- vpravo v smere staničenia, v úrovni futbalového 

ihriska: 

2.1) pred hlavným vstupom na futbalové ihrisko  ckm 126,094 v trávnatej ploche medzi 

prístupovými cestami k ihrisku 4 m od krajnice cesty – billboardy jednostranné 2 ks,  

2.2) vedľa futbalového ihriska – v úrovni tribúny ckm 126,211 v trávnatej ploche za cestnou 

priekopou 5m od krajnice cesty kolmo na os komunikácie – billboard obojstranný. 

Cena prenájmu je 200 € za jednostranný billboard a 350 € za obojstranný billboard, čo 

predstavuje za 2 kusy jednostranných 400 € a 2 ks obojstranných billboardov sumu 700 €, spolu 

1100 €,  na dobu určitú 1 rok. 

Prenájom uvedených častí pozemkov je účelovo viazaný k prevádzkovaniu reklamných 

billboardov vo vlastníctve žiadateľa v počte 4 ks; účel nájmu je špecifický  z hľadiska 

opakovaného dlhodobého užívania časti pozemkov a je dôvodom pre schválenie postupu 

z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Zámer a spôsob prenájmu boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2020 na 

rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 13. mája 2020. 

 

 

Vo Valaskej, dňa 25. júna 2020 

 

 

 

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

                   Mgr. Peter Jenča, v.r. 

                   starosta Obce Valaská 



       

 

 


