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Zápisnica 

jedenásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 16. septembra 2020 v zasadačke Obecného úradu Valaská 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:04 hod. 

Koniec zasadnutia: 20:52  hod. 

 

Prítomní poslanci:  

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

Ing. Rolincová, Msc, Krupa, PaedDr. Magera, Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, Dobrotová  

Skorší odchod: Mgr. Karolová (18:57 hod)  

     PaedDr. Magera (19:37 hod)  

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril  riadne 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 13 

ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa prezenčnej listiny je 

prítomných 10, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: hlavná kontrolórka 

obce Ing. Bc. Pohančániková, Dobrotová. 

2. Schválenie programu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča - starosta obce 

Starosta obce prečítal návrh programu, ktorý bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 11. septembra 2020 a to 

nasledovne: 

 

1.  Otvorenie  

2.  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Procedurálne otázky  

4.  Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2020  

5.  Návrhy VZN obce Valaská  

     5.1. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce   Valaská 

     5.2 Návrh VZN o  zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 

o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce  

     5.3 Návrh VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 

o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov 

v kultúrnom dome 

6. Majetkové záležitosti 

      6.1 Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2020 

      6.2 Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 

zapísaná v LV č.   980 kat. úz. Valaská pre p. Annu Havašovú a Miroslava Oravca, 

obaja trvale bytom Hronská 408/29 976 46 Valaská 

      6.3  Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 51/2020 

      6.4 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2 

v celosti a parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2 v celosti, 
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nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Karolovi Krumpálovi, trvale 

bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská 

 6.5 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 1/1- ostatná plocha , o výmere 175m2 v celosti 

nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Radovanovi Králikovi – K.M.Š., 

Tehelná 465/3, Valaská 976 46 

      6.6 Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada o výmere 331 m2 

zapísaná v LV č. 980 kat. úz. Valaská, Soňa Rafajová, Partizánska cesta 533/6, 

Valaská 976 46 

7. Ekonomické záležitosti  

      7.1 Hospodárenie obce za I. polrok 2020 

      7.2 Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu 

      7.3 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2020  

8.  Stav pohľadávok za I. polrok 2020 

       8. 1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – obecné byty - obce Valaská 

       8.2 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská 

        8.3 Odpísanie účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku 

9.  Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za 

rok 2019 

9.1 Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Valaská k 30. 6. 2020 

10. Rôzne  

     10. 1. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 73/20/6603-2  

     10. 2. Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 550. výročia obce Valaská  

     10. 3. Informatívna správa o Stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská  

11.  Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových   

a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

12.  Interpelácie poslancov na starostu obce 

13. Diskusia  

 14. Záver 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako bol zverejnený: 

 

Uznesenie č. 55 /2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

program 11. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1.  Otvorenie  

2.  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

3. Procedurálne otázky  

4.  Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2020  

5.  Návrhy VZN obce Valaská  

     5.1. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce   Valaská 

     5.2 Návrh VZN o  zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 

o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce  
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     5.3 Návrh VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 

o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov 

v kultúrnom dome 

6. Majetkové záležitosti 

      6.1 Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2020 

      6.2 Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 

zapísaná v LV č.   980 kat. úz. Valaská pre p. Annu Havašovú a Miroslava Oravca, 

obaja trvale bytom Hronská 408/29 976 46 Valaská 

      6.3  Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 51/2020 

      6.4 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2 

v celosti a parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2 v celosti, 

nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Karolovi Krumpálovi, trvale 

bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská 

 6.5 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 1/1- ostatná plocha , o výmere 175m2 v celosti 

nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Radovanovi Králikovi – K.M.Š., 

Tehelná 465/3, Valaská 976 46 

      6.6 Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada o výmere 331 m2 

zapísaná v LV č. 980 kat. úz. Valaská, Soňa Rafajová, Partizánska cesta 533/6, 

Valaská 976 46 

7. Ekonomické záležitosti  

      7.1 Hospodárenie obce za I. polrok 2020 

      7.2 Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu 

      7.3 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2020  

8.  Stav pohľadávok za I. polrok 2020 

       8. 1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – obecné byty - obce Valaská 

       8.2 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská 

        8.3 Odpísanie účtu obstarania dlhodobého hmotného majetku 

9.  Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za 

rok   2019 

9.1 Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Valaská k 30. 6. 2020 

10. Rôzne  

     10. 1. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 73/20/6603-2  

     10. 2. Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 550. výročia obce Valaská  

     10. 3. Informatívna správa o Stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská  

11.  Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových   

a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

12.  Interpelácie poslancov na starostu obce 

13. Diskusia  

14 Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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Starosta obce sa opýtal, či nemá niekto návrh na zmenu programu OZ.  

 

Ing. Dundovič sa prihlásil, že má návrh na doplnenie programu.  

 

Návrh na zmenu programu rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva 

doplnenie bodu programu 10.4_____________________________________________  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu:  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a dal hlasovať za uznesenie v takom znení ako ho Ing. Dundovič 

predniesol. 

 

Uznesenie č. 56/ 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Valaská v súlade s ust. § 12 ods. 

5 z. č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení tak, že sa dopĺňa k programu rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Valaská bod programu 10. 4 – Návrh na zmenu Rokovacieho 

poriadku Komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

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

návrhovej komisie) 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Ing. Alexandru Poliakovú, zamestnankyňu 

OcÚ Valaská 

Za overovateľov zápisnice poslancov: PaedDr. Magera, PhDr. Mgr. Kúdelková 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov : Pastírová, Ing. Bánik 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
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Starosta obce  dal hlasovať za uznesenie k bodu rokovania Procedurálne otázky. 

Uznesenie č. 57/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: PaedDr. Matúša Mageru 

    PhDr. Mgr. Zuzanu Kúdelkovú 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Blažena Pastírová; Ing. Peter Bánik 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

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

Ing. Rolincová Msc, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené  

 

 4. Plnenie uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Valaská k  31. máju 2020. 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Správa o plnení uznesení k 31. augustu 2020.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Rolincová Msc.: 

V akom stave sú historické uznesenia, ktoré sú otvorené a či nám bude predložené ich 

plnenie?  

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Áno budú Vám preložené.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

A ako dopadla žiadosť od firmy Chironex na parkovacie miesta?  

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Po stretnutí s občanmi a vedením firmy sme túto žiadosť zamietli.  
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Uznesenie č. 58/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2020   

 

 

Správa o  plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  k 31. 8. 

2020 

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na OZ 

16.9.2020 

2020 37/2020 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 38/2020 Procedurálne otázky ( určenie zapisovateľov 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)   

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 39/2020 Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Valaská, konaného 24. 6. 2020 

 

Plní sa, žiadosť 

o predloženie 

historického 

plnenia  uznesení  

2020 40/2020 I/ BERIE NA VEDOMIE 

  správu audítora za rok 2019 

 

II/ SCHVAĽUJE 

a)   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad 

b)   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške  

      21 636,83 EUR  

c)   zostatok finančných operácií vo výške 115 101,84 

EUR použiť na tvorbu rezervného fondu 

d)  použitie rezervného fondu v roku 2020 

prostredníctvom príjmových finančných operácií vo  

výške 21 636,83 EUR           

 

Splnené vypustiť 

zo sledovania  

2020 41/2020 I/ BERIE NA VEDOMIE 

Opravu uznesenia č. 30/2020 zo dňa 15. 5. 2020 z dôvodu 

chyby v písaní (vypustenie textu), ktorým Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zámer a spôsob prenájmu  

II/ SCHVAĽUJE 

Splnené, vypustiť 

zo sledovania 
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Opravu uznesenia č. 30/2020 zo dňa 15. 5. 2020, z dôvodu 

chyby v písaní v časti I písm. b)  

 

       Zámer a spôsob prenájmu časti pozemkov 

vrátane prístupu k nim v kat. úz. Valaská na plochy 

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. 

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 1 ks 

 

sa dopĺňa takto 

z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov tu uvedených častí pozemkov výlučne na stavbu 

a prevádzkovanie billboardov v počte 4 ks, ktorým je 

skutočnosť, že sa jedná o dlhodobý opakovaný nájom. 

 

 

2020 42/2020 SCHVAĽUJE 

 3/5 (slovom trojpätinovou ) väčšinou všetkých 

poslancov 

Prenájom garáže č. 6 o výmere 54 m2, nachádzajúcu 

sa v budove súp. číslo 422 stojacej na pozemku C-KN 

parcela č. 1980/11 druh: zastavané plochy a nádvoria 

a prenájom časti pozemku C-KN parcela č. 1980/1 o 

výmere 40 m2 za tým účelom vyčlenená pri vstupe 

vpravo pri oplotení, nehnuteľnosti sú zapísané v LV č. 

980 pre okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská, 

p. Martinovi Andrišekovi, trvale bytom TDH 454/47, 

Valaská z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov za nájomné vo 

výške 400 €/rok za garáž a 50 €/rok za pozemok. Cena 

nájmu celkom 450 € ročne; doba trvania zmluvy do 

30.06.2021. 

Splnené, zmluvy 

pripravené na  

podpis.  
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Zámer a spôsob prenájmu boli schválené uznesením 

č. 28/2020 na rokovaní obecného zastupiteľstva, zo 

dňa  13.5.2020. 

 

2020 43/2020 SCHVAĽUJE 

    3/5 (slovom trojpätinovou ) väčšinou všetkých 

poslancov  

a) Parcela C-KN č.1145 o výmere 365 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

b) Parcela C-KN č.1146 o výmere 2641 m2, druh 

pozemku: ostatné plochy  

c) Parcela C-KN č.1147/1  o výmere  13991 m2, druh 

pozemku: ostatné plochy  

d) Parcela C-KN č.1147/2 o výmere 255 m2, druh 

pozemku: ostatné plochy  

e) Parcela C-KN č.1148 o výmere 108 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

f) Stavba, druh: Prevádzková budova číslo súp. 2424 

stojacej na parcele C-KN č.1148  

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 980 pre okres Brezno, 

obec Valaská, katastrálne územie Valaská, vedenom  

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

spoločnosti FK Železiarne Podbrezová a.s. so sídlom 

Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová, IČO: 50 922 602, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov za cenu 1 €/rok na dobu do 

31.12.2025. 

Zámer a spôsob prenájmu boli schválené uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 29/2020, ktoré sa konalo dňa 

13.5.2020. 

 

 

Splnené, zmluvy 

podpísané a 

zverejnené  

2020 44/2020 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 

Zmluva bola 

spoločnosti 

zaslaná.  
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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. 

 

 

2020 45/2020 SCHVAĽUJE 

 3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

 

Prenájom bytu č.14 o výmere 38 m2 na 4. poschodí, 

v dome č. súp. 460, vchod č.4, na námestí 1. mája Valaská, 

zapísaný na LV č. 2198  pre Okres Brezno, obec Valaská, 

kat. úz. Valaská so zohľadnením sociálnych dôvodov a to 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  Mirkovi Karolovi, bytom Strojárenská 36, 976 81 

Valaská Piesok za cenu vo výške 60 €/mesiac, nájom ročne 

720 €, okrem úhrad za služby spojené s užívaním bytu na 

základe „Mesačného predpisu zálohových platieb“. 

Stanovuje dobu nájmu na 1 rok. Zámer a spôsob prenájmu 

boli schválené uznesením č. 31/2020 obecného 

zastupiteľstva, zo  dňa 13.5.2020.  

 

Splnené, p. Karol 

je už v byte 

nasťahovaný.  

2020 46/2020 SCHVAĽUJE 

 3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

 

Prenájom bytu č. 6 o výmere 29,6 m2 na 3. poschodí, 

v dome č. súp. 460, vchod 5,na Námestí 1. mája Valaská,  

zapísaný v LV č. 2198  pre Okres Brezno, obec Valaská, 

kat. úz. Valaská a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

Splnené p. 

Troligová je už 

v byte 

nasťahovaná   
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o majetku obcí v platnom znení p.  Zdenke Troligovej, 

trvale bytom Hronská 430/20, 976 46 Valaská za cenu vo 

výške 50 €/mesiac, ročne 600 €, okrem úhrad za služby 

spojené s užívaním bytu na základe „Mesačného predpisu 

zálohových platieb“. Stanovuje dobu nájmu 1 rok. 

Zámer a spôsob prenájmu boli schválené uznesením č. 

32/2020 obecného zastupiteľstva, zo dňa  13.5.202020. 

 

2020 47/2020 SCHVAĽUJE 

3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

 

Predaj časti pozemku parc. C-KN č. 1226/1,  zapísaná  v 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. 

Valaská podľa Geometrického plánu č. 4456316-

054/20 zo dňa 18.05.2020 vyhotovenom 

spoločnosťou SGS Brezno s.r.o.. ako novovytvorená 

parcela C-KN č. 1226/8, druh pozemku: trvalý trávny 

porast  o výmere 31 m2 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľom 

manželom Margite a Vojtechovi Hahnovcom, obaja 

trvale bytom Pod Hrbom 18, 976 46 Valaská za cenu 

vo výške 5 €/m2, cena celkom 155 €.  

 

 

Splnené, vypustiť 

zo sledovania  

2020 48/2020 SCHVAĽUJE 

3/5 (slovom trojpätinovou)  väčšinou všetkých poslancov  

 

Prenájom časti pozemku C-KN č. 1504/1 o výmere 

30 m2 zapísaný v LV č. 980 pre okres Brezno, obec 

Brezno, kat. úz. Valaská z dôvodu, ktorým je 

pokračovanie v dlhodobom prenájme za účelom 

výroby a predaja vlastnej zmrzliny, mrazeného 

alebo chladeného tovaru, ako jedinej tohto druhu 

v obci Valaská, čím prispieva k dostupnosti 

obľúbeného a vyhľadávaného sortimentu v 

maloobchode, čo je dôvodom hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

postupníkovi novému nájomcovi spoločnosti 

Gastro klasik s.r.o. so sídlom Hronská 423, 976 46 

Valaská, IČO: 50 555 448 za cenu 1 €/m2/1 rok. 

Zmluva bude uzavretá na dobu určitú 5 rokov. 

Zámer a spôsob prenájmu boli schválené 

uznesením č. 34/2020 obecného zastupiteľstva, zo  

dňa 13.5.2020. 

Splnené, zmluva 

je zverejnená, 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 49/2020 I. Berie na vedomie 

žiadosť o prenájom časti pozemku parcela C-KN č. 

1504/1 spoločnosti Gastro klasik s.r.o. so sídlom 

Hronská 423, Valaská 976 46, IČO: 50 555 448 

 

 

II.SCHVAĽUJE 

3/5 (trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

a/   prebytočnosť časti pozemku C-KN č. 1504/1 o výmere 

40 m2 zapísaný v LV č. 980 pre  okres Brezno, obec 

Brezno, kat. úz. Valaská za účelom prenájmu 

 

b/     Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 31. 3. 2014 

o nájme pozemku uzavretej podľa Občianskeho 

zákonníka § 663 a násl.. medzi Obcou Valaská 

a Gastro klasik, s.r.o. IČO: 50 555 448, so sídlom 

Hronská 423, 976 46 Valaská: 

          Kde sa rozširuje predmet nájmu a to: o prenájom 

ďalšej plochy o výmere 40m² špecifikovaná 

situačným náčrtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

nájomnej zmluvy.  

 Dôvod rozšírenia: umiestnenie rozložiteľnej 

(dočasnej) terasy bez prestrešenia za splnenia 

hygienicko-epidemiologických podmienok, 

platných predpisov a dodržania nočného kľudu po 

22.00hodine po celú dobu prenájmu. 

         Dočasná terasa bude na prenajatom priestore 

o výmere 40m² inštalovaná na dobu určitú, od 

podpísania nájomnej zmluvy po dobu 4 (štyroch) 

mesiacov za cenu 1€/m²/mesiac za podmienky, že 

nájomca uvedie prenajatý pozemok pod dočasnou 

terasou do pôvodného stavu.  

 

Splnené, zmluva 

zverejnená, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 50/2020 I. Berie na vedomie 

 žiadosť o predaj pozemku parcela C-KN č. 1854, kat. úz. 

Valaská  

II. SCHVAĽUJE 

3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

  

 

V plnení, materiál 

predložený do 

riadneho 

zasadnutia 

obecného 

Zastupiteľstva 

konaného dňa 

16.9.2020 vo veci 

schválenia 

predaja pozemku. 
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a) Prebytočnosť pozemku parc. C-KN č. 1854 druh 

pozemku: záhrada o výmere 92 m2 vo vlastníctve obce 

Valaská,  zapísaná  v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec 

Valaská, kat. úz. Valaská za účelom predaja. 

b) Zámer a spôsob predaja pozemku parcela C-KN č. 

1854,  druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 ,v celosti 

vo vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 

pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská 

postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Anne Havašovej a Miroslavovi Oravcovi, 

obaja trvale bytom Hronská 408/29, 976 46  Valaská. 

Dôvodom pre predaj tu uvedeného pozemku je daný 

umiestnením pozemku, ktorý je zastavaný  stavbou 

a tvorí priľahlý pozemok ku stavbe, ktorá je reálne aj 

oplotená a takýmto spôsobom aj žiadateľmi užívaná. Za 

kúpnu cenu 5€/m², cena celkom 460€. 

 

 

2020 51/2020 I. Berie na vedomie 

žiadosť o nájom pozemkov Karola Krumpála, trvale 

bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská,  

 

III. SCHVAĽUJE 

a) Prebytočnosť majetku Obce Valaská pozemku C-KN 

parcela č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 

m2 v celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku: 

záhrada o výmere 52 m2, v celosti, nehnuteľnosti 

zapísané  v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, 

kat. úz. Valaská Okresným úradom Brezno, odbor 

katastrálny za účelom ich prenájmu. 

V plnení, materiál 

predložený do 

riadneho 

zasadnutia 

obecného 

Zastupiteľstva 

konaného dňa 

16.9.2020 vo veci 

schválenia 

prenájmu 

pozemku. 
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b) 3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých 

poslancov 

Zámer a spôsob prenájmu pozemkov: parcela C-KN 

č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2 

v celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku: 

záhrada o výmere 52 m2, v celosti, nehnuteľnosti 

zapísané  v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, 

kat. úz. Valaská za účelom zrekultivovania pozemku na 

pestovanie čučoriedok, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Karolovi Krumpálovi,  trvale bytom Cesta 

Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská za cenu  

0,10€/m² na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 

(tri) mesiace, účel nájmu: pre záhradkárske účely. 

 

2020 52/2020 I. Berie na vedomie 

žiadosť o nájom spoločnosti Chironex s.r.o. so sídlom 

Krajinská 32, Piešťany 921 01, IČO: 50 213 539 

II. SCHVAĽUJE 

a) Prebytočnosť majetku obce Valaská za účelom nájmu 

časti pozemku C-KN č. 1465/1 o výmere 193 m2 

zapísaný na LV č. 980, kat. úz. Valaská 

 

3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých 

poslancov 

b) Zámer a spôsob prenájmu časti pozemku C-KN č. 

1465/1 o výmere 77,5 m2 zapísaný na LV č. 980, kat. 

úz. Valaská a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení,  spoločnosti Chironex 

s.r.o. so sídlom Krajinská 32, Piešťany 921 01, IČO: 50 

213 539 a to, že priestor bude využívaný na parkovanie 

k novootvorenej predajni Billa. Za tým účelom bude 

vytvorených 5 parkovacích miest o rozmere 2,5 m x 5 

m pre osobné motorové vozidlá a príjazdová cesta 

o výmere 1,2x12,5m spolu 15 m² pri supermarkete 

Billa, podľa priloženého plánu. Spoločnosť REWA 

group rekonštruuje budovu číslo súp. 466/2 bývalá 

predajňa Kačka, ktorá vytvára pracovné miesta v centre 

obce.  

 

Za cenu vo výške  1 €/rok, uzavretie nájomnej zmluvy 

na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 (tri mesiace). 

 

 

Nerealizované 
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2020 53/2020 Berie na vedomie 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Valaská a rámcový program zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce Valaská v II. polroku 2020 

 

 

Splnené, vypustiť 

zo sledovania 

2020 54/2020 Berie na vedomie 

Správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

 

V plnení 

  

    

Hlasovanie:  

Prítomní : 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené 

 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.1 Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce   Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Nakoľko došlo k zmene a doplneniu  zákonov (zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe 

ochrany ovzdušia, zákon č. 218/1992 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

(zákon o ovzduší) a ďalšie, je potrebné prijať nové ,,Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Valaská o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území obce Valaská“, kde budú okrem legislatívy aktualizované aj poplatky za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce. Poprosím 

kolegyňu Mgr. Maličkú o doplňujúce informácie. V rámci pripomienkového konania neboli 

na obecný úrad doručené žiadne pripomienky. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 31. 8. 2020. 

Mgr. Maličká – zamestnankyňa obecného úradu  

Každý prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný do 15. februára 

predložiť obci oznámenie, kde uvedie množstvo znečisťujúcich látok vypustených za 

predchádzajúci kalendárny rok. A obec na základe tohto oznámenia vydá rozhodnutie, kde 

sa určí výška poplatku. V tomto VZN som dala sadzobník poplatkov pre jednotlivé 

znečisťujúce látky a k tomu som dala výšku poplatku. Výšku poplatku som určila tak, 

pretože som našla rôzne VZN a urobila som z toho priemer ani zákon ani vyhláška neurčuje 

nejaký vzorec na výpočet tohto poplatku. 
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Jedná sa o právnické osoby, ktoré budú tento poplatok platiť? 

Odpoveď Mgr. Maličkej: 

Áno. 

Ing. Rolincová Msc: 

Máme predstavu koľko je v obci malých zdrojov znečisťovania ovzdušia? 

Odpoveď Mgr. Maličkej: 

Nemám presný počet. Zatiaľ som vydala iba zopár súhlasov na vydanie malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia do prevádzky.   

 

Do rozpravy sa zapojil: 

 PaedDr. Magera: 

Poďakovanie za veľmi dobre spracovaný návrh na VZN o poplatkoch za znečisťovania 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č. 59/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. 3/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia na území obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 6 ods. 5, § 7 ods. 2 podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení 

obce Valaská č. 3/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská 

       

    

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 
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5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.2 Návrh VZN o  zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 

o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Uvedené 21 ročné VZN č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú 

vo vlastníctve obce navrhujem zrušiť z dôvodu jeho neaktuálnosti a riadiť sa ustanoveniami 

právneho predpisu platného na území obce Valaská a to Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Valaská. V rámci pripomienkového konania neboli na obecný 

úrad doručené žiadne pripomienky. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 31. 8. 2020. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil: 

Ing Dundovič:  

Finančná komisia odporúča zrušiť VZN. Všetky tieto veci sa budú riešiť v zásadách. 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil:   

Ing. Bánik: 

Odporúčam aby sme do konca roka pokračovali v obnove zásad hospodárenia, ktoré máme 

rozpracované. Aby sme sa potom od roku 2021 mohli riadiť týmito zásadami, do ktorých by 

sa premietli aj tieto záležitosti, ktoré sa týkali tohto VZN.    

 

 

Starosta ukončil rozpravu, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 60/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 

4/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce  Valaská č. 1/1999 o odpredaji 

nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce 

 

II/ UZNÁŠA SA 

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

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2020 o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú 

vo vlastníctve obce  
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Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo  jednohlasne prijaté 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.3 Návrh VZN o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 

o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov 

v kultúrnom dome 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Predmetné VZN  o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom 

priestorov v kultúrnom dome navrhujem zrušiť a riadiť sa ustanoveniami právneho predpisu 

platného na území obce Valaská a to Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Valaská. V rámci pripomienkového konania neboli na obecný úrad doručené žiadne 

pripomienky. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce dňa 31. 8. 2020. 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Dundovič:  

Bolo to prerokované na finančnej komisií. Finančná komisia odporúča zrušiť toto VZN.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 61/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce  Valaská č. 3/2012 o podmienkach 

prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome 

 

II/ UZNÁŠA SA 

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

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu 

a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome. 
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Hlasovanie: 

Prítomní:10 

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

Vrbovský, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová Msc, Mgr. Karolová ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA :  

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.1 Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo na júnovom zastupiteľstve  

prebytočnosť pozemku parc. C-KN č. 1854 druh pozemku: záhrada o výmere 92m2 a zámer 

za účelom predaja  predmetného pozemku podľa osobitného zreteľa žiadateľom Anne 

Havašovej a Miroslavovi Oravcovi. Po prerokovaní na finančnej komisii predmetnej 

žiadosti navrhujem z dôvodu prehodnotenia schválenej ceny a zohľadnenia umiestnenia 

predmetného pozemku uvedené uznesenie zrušiť a prijať nové. Poprosím predsedu finančnej 

komisie o doplnenie informácie. 

Ing Dundovič- predseda finančnej komisie: Finančná komisia odporúča zmenu ceny.  

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Kedy bola prerokovaná zmena ceny? Nepamätám si, že by to bolo na finančnej komisií. 

Nebolo to náhodou na pracovnom stretnutí poslancov.   

 

Odpoveď Ing. Dundoviča: 

Pardón. Áno bolo to na pracovnom stretnutí.  

 

Do rozpravy sa zapojila:   

Ing. Rolincová Msc: 

Dôvod zníženia tej ceny? 

 

Odpoveď Ing. Dundoviča: 

Dôvod zníženia ceny bol, že p. Havašová aj p. Oravec si za ten pozemok, ktorý využívali 

stále platili.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Títo záujemcovia si dlhoročne platili nájom.   

 

Starosta rozpravu ukončil, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia:  
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Uznesenie č. 62/2020 

 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE  

 

Zrušenie  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  č. 50/2020 v celosti, prijatého na rokovaní 

obecného zastupiteľstva dňa 24. júna 2020. 

Predmetným uznesením poslanci zobrali na vedomie žiadosť Anny Havašovej a Miroslava 

Oravca, tr. bytom Hronská 408/29, 976 46 Valaská 

a schválili  3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov 

a) Prebytočnosť pozemku parc. C-KN č. 1854 druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 vo 

vlastníctve obce Valaská, zapísaná v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. 

Valaská za účelom predaja.  

b) Zámer a spôsob predaja pozemku parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 

92 m2 ,v celosti vo vlastníctve obce Valaská, zapísaného v LV č. 980 pre Okres Brezno, 

obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, žiadateľom Anne Havašovej a Miroslavovi Oravcovi, obaja 

trvale bytom Hronská 408/29, 976 46 Valaská. Dôvodom pre predaj tu uvedeného pozemku 

je daný umiestnením pozemku, ktorý je zastavaný stavbou a tvorí priľahlý pozemok ku 

stavbe, ktorá je reálne aj oplotená a takýmto spôsobom aj žiadateľmi užívaná. Za kúpnu cenu 

5€/m², cena celkom 460€. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

ZA: 9 ( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik,  Krupa, Patírová, 

Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová ) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA :1 (Ing. Rolincová Msc) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.2   Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 

zapísaná v LV č.   980 kat. úz. Valaská pre p. Annu Havašovú a Miroslava Oravca, 

obaja trvale bytom Hronská 408/29 976 46 Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Jedná sa o prijatie nového uznesenia v nadväznosti k predchádzajúcemu bodu rokovania – 

k žiadateľom Anne Havašovej a Miroslavovi Oravcovi. 

Uvedený pozemok navrhujem predať podľa zákona o majetku obcí podľa ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Dôvodom 

osobitného zreteľa  je daný umiestnením pozemku, ktorý je zastavaný  stavbou a tvorí 

priľahlý pozemok ku stavbe, ktorá je reálne aj oplotená a takýmto spôsobom aj žiadateľmi 

užívaná. 
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Zámer obec zverejnila na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 24. 7. 2020. 

Komisia pre financie a správu majetku obce navrhuje predmetný pozemok predať za cenu  

4€/m², teda  celkom 368€. Poprosím o doplnenie informácie predsedu finančnej komisie. 

Ing Dundovič- predseda finančnej komisie: Na pracovnom stretnutí sme sa dohodli na 

znížení ceny. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila: 

Ing. Rolincová Msc: 

V prípade, že si chcú odkúpiť pozemok, ktorý využívajú a za, ktorý si platia bude im to 

zohľadnené? A je teda predpoklad, že bude nižšia cena pri kúpe? Ako sme na to prišli, že 

platia nájomné? 

 

Odpoveď  starostu obce Mgr. Jenča: 

Túto informáciu nám dala p. Dianišková a zároveň to potvrdili majitelia, ktorí doniesli aj 

zmluvu.  

 

Do rozpravy sa prihlásila: 

Pani Pastírová: 

Každý kto platí nájom je v evidencií obce. Máme ešte nevysporiadané pozemky čo dlhodobo 

ľudia využívajú a tie budeme musieť urobiť.   

 

Do rozpravy sa prihlásil: 

Ing. Dundovič: 

Celá táto žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisií, ale nie s touto zmenou ceny. Predaj 

bol odsúhlasený finančnou komisiou. Len na pracovnom stretnutí sme sa na základe ďalsích 

skutočností dohodli, že znížime cenu.   

 

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 63/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

I. 1. Berie na vedomie žiadosť p. Anne Havašovej a Miroslavovi Oravcovi, o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská. 

 parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92m2 evidovaná 

v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 

980 v prospech obce Valaská v celosti. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92m2 evidovaná 
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v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 

980 v prospech obce Valaská v celosti. 

za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

 predaj pozemku parcela C-KN č. 1854,  druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 pre Okres Brezno, 

obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľom Anne 

Havašovej a Miroslavovi Oravcovi, obaja trvale bytom Hronská 408/29, 976 46  

Valaská. Dôvodom pre predaj je umiestnenie pozemku, ktorý je zastavaný  stavbou 

a tvorí priľahlý pozemok ku stavbe, ktorá je reálne aj oplotená a takýmto spôsobom 

aj žiadateľmi užívaná. 

 Kúpna cena:   4.00,-Eur/m2, cena celkom 368,- Eur.   

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

ZA: 10 ( Ing .Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik, Krupa, 

Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, Ing. Rolincová Msc) 

PROTI: 0. 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.3  Zrušenie Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 51/2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Jedná sa o uznesenie, ktorým na júnovom zastupiteľstve poslanci zobrali na vedomie žiadosť 

Karola Krumpála o prenájom pozemkov C-KN parcela č. 452, druh pozemku záhrada 

o výmere 137 m2 v celosti a C-KN  parcela č. 451, druh pozemku č. 451  záhrada o výmere 

52 m2, zapísané na LV č. 980, schválilo prebytočnosť uvedených pozemkov a zámer 

a spôsob prenájmu. Predmetné uznesenie navrhujem zrušiť a prijať nové, z dôvodu 

neúplnosti prijatého uznesenia, nakoľko schválenou výškou prenájmu nie je možné určiť 

akým spôsobom by nájomca za predmetný pozemok platil. Poprosím o doplnenie predsedu 

finančnej komisie.  

 

Ing. Dundovič- predseda finančnej komisie. Finančná komisia odporúča zrušiť a prijať nové 

uznesenie.  

Starosta otvoril  rozpravu : 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

  

Uznesenie č.64/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE  

 

Zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva  č. 51/2020 v celosti, prijatého na rokovaní 

obecného zastupiteľstva dňa 24. júna 2020. 

Predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o nájom 

pozemkov Karola Krumpála, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská, 

nar. 03.08.1980, a schválilo  

a) Prebytočnosť majetku Obce Valaská   a to pozemku C-KN parcela č. 452, druh pozemku: 

záhrada o výmere 137 m2 v celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 

52 m2 , v celosti, nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. 

úz. Valaská Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny za účelom ich prenájmu 

b)  3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých poslancov schválilo zámer a spôsob 

prenájmu pozemkov: parcela C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 m2 v 

celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2 , v celosti, 

nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská za 

účelom zrekultivovania pozemku na pestovanie čučoriedok, z dôvodu hodného osobitného 

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

žiadateľovi Karolovi Krumpálovi, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 

Valaská za cenu 0,10€/m² na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 (tri) mesiace, účel 

nájmu: pre záhradkárske účely. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10  

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

 Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

 

6. Majetkové záležitosti 

 

6.4 Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137 

m2 v celosti a parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52 m2 v celosti,  

nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Karolovi Krumpálovi, trvale bytom 

Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská____________________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Jedná sa o prijatie nového uznesenia v nadväznosti k predchádzajúcemu bodu rokovania – 

k žiadateľovi Karolovi Krumpálovi. Zámer obec zverejnila na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce už 24. 7. 2020. Finančná komisia odporučila dobu nájmu na neurčito 

s výpovednou lehotou tri mesiace s účelom nájmu – záhradkárske účely a výškou nájmu 

0,10Eur/m2/rok.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

Do rozpravy sa nikto nezapojil.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 65 /2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I.  Berie na vedomie  

 

Žiadosť Karola Krumpála, Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská, o nájom 

pozemkov parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52m² a parcely C-

KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137m², v k.ú Valaská, vedenej Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980, v prospech obce 

Valaská v celosti. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce Valaská: 

  

  parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52m² a parcely C-KN č. 452, 

druh  pozemku: záhrada o výmere 137m², v k.ú Valaská, vedenej Okresným úradom 

Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská 

v celosti. 

 

za prebytočný. 

 

III.  SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

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

 

        nájom nehnuteľného majetku obce Valaská: 

 

 parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52m² a parcely C-KN č. 452, 

druh pozemku: záhrada o výmere 137m², v k.ú Valaská, vedenej Okresným úradom 

Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská 

v celosti, z dôvodu rekultivácie pozemku za účelom pestovania čučoriedok.  

 

pre nájomcu: Karol Krumpál, Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská 

doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace 

účel nájmu:   pre záhradkárske účely  

výška nájmu: 0,10€/m²/rok 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Patírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.5  Prenájom pozemkov parcely C-KN č. 1/1- ostatná plocha , o výmere 175m2 v celosti 

nehnuteľnosti zapísané v LV č. 980 k.ú. Valaská p. Radovanovi Králikovi – K.M.Š., 

Tehelná 465/3, Valaská 976 46 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

So žiadateľom Radovanom Králikom – K.M.Š. bola už v minulosti uzatvorená nájomná 

zmluva na dobu 10 rokov. Finančná komisia odporúča uzatvoriť novú nájomnú zmluvu 

v zmysle zákona o majetku obcí v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) a to z dôvodu 

osobitného zreteľa nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý svojou využiteľnosťou a polohou nie 

je pre obec zaujímavý a rovnako aj pre potencionálnych záujemcov (okrem žiadateľa).  Tým, 

že obec časť uvedeného pozemku prenajme, zbaví sa tak záťaže spojenej s údržbou pozemku 

a ešte k tomu aj získa finančné prostriedky, čím zhodnotí majetok obce. Zámer obec 

zverejnila na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 31. augusta. Finančná 

komisia prenájom odporúča za podmienok doba nájmu na dobu neurčitú s výpovednou 

dobou tri mesiace, účel nájmu – vzorková predajňa strešných krytín, výška nájmu: 

0,50EUR/m2/rok. Poprosím predsedu finančnej komisie o doplňujúce informácie.  

 

Ing. Dundovič- predseda finančnej komisie: Na finančnej komisií sme sa predmetnou vecou 

zaoberali. Finančná komisia odporúča pokračovať v prenájme. Upresnili sme si aj metre 

štvorcové, ktoré sedia.      

Starosta otvoril  rozpravu : 

Ing. Rolincová Msc: 

Bola prerokovaná výška nájmu s firmou K.M.Š.?  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča: 

Stretnutie bolo prerokované myslím si, že nebude žiaden problém v tomto smere.  

 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.66/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie  
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Žiadosť Radovana Králika – K.M.Š., Tehelná 465/3, 976 46 Valaská, o nájom 

pozemkov  parcely C-KN č. 1/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 175m², v k.ú 

Valaská, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva 

č. 980, v prospech obce Valaská v celosti. 

 

II.   Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce Valaská: 

  

   parcely C-KN č. 1/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 175m², v k.ú Valaská,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980, 

v prospech obce Valaská v celosti. 

 

   za prebytočný. 

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

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

 

       nájom nehnuteľného majetku obce Valaská: 

 

 parcely C-KN č. 1/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 175m², v k.ú 

Valaská, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská v celosti, z dôvodu že sa jedná 

o pozemok, ktorý svojou využiteľnosťou a polohou nie je pre obec zaujímavý 

a rovnako aj pre potencionálnych záujemcov ( okrem žiadateľa). Tým, že obec 

časť pozemku prenajme, zbaví sa tak záťaže spojenej s údržbou pozemku a ešte 

k tomu získa finančné prostriedky.  

pre nájomcu: Radovan Králik – K.M.Š., IČO: 37635921, Tehelná 465/3, 976 46 

Valaská 

doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

účel nájmu:   vzorková predajňa strešných krytín  

výška nájmu: 0,50Eur/m2/rok  
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.6  Predaj pozemku: parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada o výmere 331 m2 

zapísaná v LV č. 980 kat. úz. Valaská, Soňa Rafajová, Partizánska cesta 533/6, Valaská 

976 46 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Žiadateľka na obecný úrad podala dňa 23. 7. 2020 žiadosť o predaj predmetného pozemku. 

Svoju žiadosť odôvodnila tým, že predmetný pozemok užíva od sedemdesiatych rokov 

minulého storočia. Obec Valaská dňa 31. 8. 2020 zverejnila zámer na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce a ako dôvod osobitného zreteľa uvádza, že daný pozemok sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku žiadateľky a prístup k nemu je možný iba zo 

strany užívateľky. Žiadateľka danú parcelu dlhodobo užíva ako záhradu. Jedná sa 

o vysporiadanie majetkových vzťahov s obcou. Na základe uvedeného a po prerokovaní na 

finančnej komisii, je opodstatnené previesť uvedený pozemok podľa ustanovení zákona 

o majetku obcí v zmysle 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 67/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

I. 1. Berie na vedomie žiadosť p. Soni Rafajovej o odkúpenie pozemku v k.ú 

Valaská. 

 parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada o výmere 331m2 evidovaná 

v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 

980 v prospech obce Valaská v celosti. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada o výmere 331m2 evidovaná 

v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 

980 v prospech obce Valaská v celosti. 

za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

 predaj pozemku parcela C-KN č. 1454,  druh pozemku: záhrada o výmere 331 

m2v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 pre Okres 

Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Soni Rafajovej, trvale bytom Partizánska č.533/6, 976 46  Valaská. 

Dôvodom pre predaj tu uvedeného pozemku je, že pozemok sa 

nachádza  bezprostredne vedľa pozemku žiadateľky a prístup k nemu je možný 

iba zo strany žiadateľky. Žiadateľka uvedenú parcelu dlhodobo užíva ako 

záhradu. Vysporiadanie majetkových vzťahov s obcou. 

Kúpna cena:   4 Eur/1m2, cena celkom 1324 Eur 
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za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

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

Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 1 (Ing. Rolincová Msc) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Ekonomické záležitosti 

7.1 Hospodárenie obce za I. polrok 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Hospodárenie obce za I. polrok 2020 Vám bolo všetkým predložené a prerokované na 

finančnej komisii, poprosím Ing. Slivkovú a uvedenie daného bodu rokovania. 

Preto  poprosím predsedu finančnej komisie o stanovisko k predloženému materiálu. 

 

Ing. Slivková zamestnankyňa obecného úradu: I. polrok sme pre jednali na finančnej komisií 

do podrobná aj na pod položky v súvislosti aj stým, že sa bude vykonávať zmena rozpočtu. 

Hospodárenie v prvom pol roku boli príjmy plnené na 46% a výdavky 42%. 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisií: berieme hospodárenie obce Valaská na vedomie 

hospodárenie za I. polrok.   

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu k bodu rokovania:      

 

 

Uznesenie č. 68/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 
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Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2020 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

ZA: 10 ( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik,  

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. 

Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

    

7. Ekonomické záležitosti  

7.2 Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Poprosím Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.   

Poprosím predsedu finančnej komisie o vyjadrenie. 

 

Ing. Slivková zamestnankyňa obecného úradu: Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3/2020 

starosta obce schválil povolené prekročene výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Jedná 

sa o finančné prostriedky, ktoré boli obci určené ako účelové a to granty a transfery 

dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre dobrovoľný hasičský zbor Valaská, transfer 

z Ministerstva vnútra ako príspevok na obnovu vojnového hrobu a ďalej bol obci poskytnutý 

transfer Štatistického úradu  na materiál na materiálne a technické zabezpečenie pri 

vykonávaní sčítaní domov a bytov. V celkovej výške príjmy a výdavky  30 332 eur  

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisie: finančná komisia do poručuje brať n vedomie 

túto informáciu.  

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Ten príspevok na obnovu vojnového hrobu je na vojnový hrob, ktorý je v starej Valaskej.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča: 

Hovoríme o pamätníku, ktorý je v Starej Valaskej.   

 

    

Starosta obce ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej 

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.69/2020 
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Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 3/2020 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

7.Ekonomické záležitosti 

7.3 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Opäť poprosím Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

Ďakujem. Pán predseda finančnej komisie, prosím o stanovisko finančnej komisie. 

Ďakujem. 

 

Ing. Slivková zamestnankyňa obecného úradu:  

Z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu na obec hlavne výnosu  dane z príjmov 

poukázaných samospráve z dôvodu Pandémie Covid-19 sme sa museli zaoberať zmenou 

rozpočtu ponížením príjmov časti rozpočtu a tým pádom aj ponížením výdavkov. Bežný 

rozpočet bol v podstate navrhnutý pri zemne ako prebytkový, kapitálový ako schodkový. 

Celková suma poníženia príjmov je 47 666 eur. Ponížené výdavky boli v mzdových častiach 

tak aj v prevádzkových častiach fungovania obce. Čiže teraz by bol rozpočet postavený ako  

vyrovnaný s tým, že bude nutné zapojiť aj prostriedky rezervného fondu hlavne na vykrytie 

kapitálového rozpočtu.         

Ing. Dundovič predseda finančnej komisie: 

Aj keď nám vypadli príjmy zo štátnej kasy, a je čas korony musí sa v tejto obci aj niečo 

robiť. Preto používame prostriedky aj z rezervného fondu.  Finančná komisia odporúča túto 

zmenu rozpočtu prijať.  

 Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Aká je výška prostriedkov prevodu z rezervného fondu po týchto úpravách? 

 

Odpovedala Ing. Slivková: 
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Celková výška by teda bola 420 421 eur. S tým, že by z toho boli vyfinancované kapitálové 

výdavky. A kapitálové výdavky na investície  a z bežných výdavkov čo už bolo schvaľované 

nákup materiálu, služby na Covid 19 a údržbu ciest.  

 

 Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Na finančnej komisii sme sa rozprávali ako ušetriť. Rezervný fond je do značnej miery 

využitý na sanovanie aj bežných príjmov plus tých kapitálových. Každému z nás záleží na 

tom aby to námestie bolo hotové, preto by bolo potrebné a vhodné sa vyjadriť k projektovej 

dokumentácii námestia a jej cene.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr.Jenča:   

Vysvetlenie čo všetko a ako sa už urobilo ohľadom námestia vo Valaskej. Suma projektovej 

dokumentácie cca 67 000 eur zahŕňa všetky prípravy, čiže je to dokumentácia pre územné 

rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie. A tieto zase obsahujú pod položky ako 

stavebné riešenie, statické riešenie , požiarna ochrana je toho strašne veľa..    

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Celkovo máme v kapitálových výdavkoch naplánovanú sumu okolo 350 000 eur. 

Momentálne čerpanie je 1200 eur. Plánujeme teda aj tento kapitálový výdavok vyčerpať 

tento rok, alebo sa presunie na ďalšie roky.       

 

Odpoveď starostu obce Mgr.Jenča:   

Tieto výdavky budú alebo už sú zrealizované ako sú napríklad cesty Robotnícka je celá. 

Konkrétne dokumentácia urbanistická štúdia na tej sa pracuje, dokumentácia zmeny 

a doplnky územného plánu na tom sa pracuje, námestie, vodozádržné opatrenia tam je výzva, 

Tajch to je všetko dohodnuté, detičkáreň sa bude realizovať.      

 

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Mgr. Hlaváčik: 

Som rád, že sa pracuje na elektrike Chvatimechu. Je potrebné povedať čo bude ďalej 

s Námestím. Podľa mňa suma projektovej dokumentácie na Námestie  je veľmi vysoká. 

Predpokladá sa, že tohto roku bude projekt námestie hotový. Aj keď je to otázne, keďže do 

konca roka už nezostáva veľa času.  Mrzí ma, že sme neboli prizvaný na stretnutie pred 

vyhlásením súťaže ani komisia ani my. Pretože je to významná investícia a každému na tom 

námestí záleží. Treba zdôrazniť, že čo nám bolo povedané na finančnej komisií, že toto nie 

je konečná podoba ani konečné riešenie. Budeme sa snažiť na tom projekte hľadať to 

najlepšie a urobiť také zmeny, ktoré sa dajú. Je to návrh , o ktorom sa dá ešte rozprávať. 

Podľa mňa je to určite potrebné. Treba doriešiť ešte parkovanie, celkovú funkčnosť 

námestia. Preto, že podľa mňa by to námestie malo byť v prvom rade funkčné. Treba 

konzultovať sedenie na námestí. Potrebujeme mať na námestí priestor na kultúrne podujatia. 

Dúfam, že po rokovacom konaní so subjektom, ktorý robí návrh námestia bude hodnota 

projektovej dokumentácie nižšia. Už od februára Obecný úrad vedel o predpokladanej sume 

projektovej dokumentácie. My sme sa to dozvedeli v auguste.    
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Odpoveď starostu obce Mgr.Jenča:   

Sumu sme sa dozvedeli pri vyhodnotení súťaže. Nebolo to vo februári bolo top pred letom. 

Čo sa týka celkového postupu aj projektanti sú prístupný zmenám, určitým veciam, ktoré mi 

budeme dopĺňať. Je to otvorená vec budeme mať stretnutia.  

 

Do rozpravy sa zapojil p. Krupa: 

Chýbajú mi tam parkovacie miesta. Vedľajšie bočné parkovacie miesta, ktoré sú 

v projektovej dokumentácií nebudú dostačujúce. Či bude obec riešiť parkovacie miesta 

z vlastných prostriedkov, alebo to bude v projekte.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr.Jenča:   

Áno v projekte sú zrušené parkovacie miesta, ktoré sú teraz pri úradných tabuliach. Robíme 

prieskum parkovania. Následne budeme mať správu vypracovanú v októbri.  Zachované 

zostanú tie čo sú oproti úradným tabuliam.  

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič:  

Keď nám premietali štúdiu námestia tak projektanti nám všetko vysvetlili, odpovedali na 

naše otázky. Rekonštrukciu námestia nebude platiť len Obec Valaská, ale ideme sa zapojiť 

do výziev.  

 

 Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča:  

V projektovej dokumentácií sú parkovacie miesta navrhnuté za Perlou, kde sú terasy. Ale to 

sme sa už rozprávali na stretnutí, že tam parkovacie miesta nemusia byť, lebo by sme museli 

pomeniť nájomné zmluvy. Cena je vysoká. Hneď máme, ale dve výzvy, do ktorých by sme 

išli. Bez projektu sa nemôžme zapojiť do žiadnej výzvy.  

 

Do rozpravy sa zapojil p. Vrbovský: 

Na tomto našom námestí sa strašne dlho nič nerobilo. Zaslúži si tú rekonštrukciu.     

 

Keďže sa už nik z prítomných do rozpravy nezapojil, ukončil rozpravu a požiadal predsedu 

návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.70 /2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

 

SCHVAĽUJE 

 

a) 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. a), 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. 4/2020 
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b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových 

výdavkov 

 

Dôvodová správa:  

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

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. a),.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 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov   

 

zvýšenie príjmov: 

111   výnos dane z príjmov poukázaný samospráve      - 

111 503 € 

212   príjmy z prenájmov         -   

13 800 € 

222   pokuty, penále          +       

700 € 

223   poplatky z náhodného predaja a služieb      +   

16 200 € 

292   z dobropisov          +     

6 815 €   

312   granty a transfery         +   

28 656 € 

Pokračovanie uznesenia č. XY/2020 z rokovania OcZ zo dňa 16. 9. 2020 

 

233   z predaja pozemkov         +        

745 € 

454   prevod prostriedkov z rezervného fondu      +   

24 521 €                         

v celkovej sume zvýšenie príjmov        -    

47 666 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 
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 0111   Verejná spáva    /   611   tarifný plat   -   

15 000 € 

/   612   príplatky   -     

2 000 € 

/   621   poistenie do VšZP  -     

2 000 € 

/   625   poistenie do soc.poisť. -     

4 990 € 

/   627   príspevok do DDS  -     

1 000 € 

       /   633   materiál       -     

7 300 € 

       /   634   dopravné   -        

300 € 

       /   635   rutinná údržba  +    

9 000 € 

/   637   všeobecné služby  -     

8 761 € 

/   642   príspevky jednotlivcom -     

5 060 € 

/   713   nákup strojov, prístrojov -     

4 000 € 

     Spolu:    -   

41 411 € 

 

2   Bezpečnosť v obci 

 0320     Ochrana pred požiarmi   /   633   materiál   -     

5 410 € 

/   637   služby    -     

4 500 € 

/   713   nákup strojov, prístrojov -     

1 900 € 

/   717   rekonštrukcie   +  

29 900 € 

     Spolu:    +  

18 090 € 

3   Doprava 

 0451   Cestná doprava   /   716   projektová dokumentácia -     

3 000 € 

 

4   Nakladanie s odpadmi 

 0520    Čistička odpadových vôd   /   632   energie   -     

2 450 € 
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5   Rozvoj obce 

 

 0620-1   Rozvoj obce    /   633   materiál   -     

3 700 € 

/   716   projekt. dok.- Urbanist. štúdia -     

6 000 € 

/   716   projekt. dok.- Námestie  +  

67 200 € 

/   716   projekt. dok.- dom Tatranská ul. -     

5 000 € 

Pokračovanie uznesenia č. XY/2020 z rokovania OcZ zo dňa 16. 9. 2020 

 

/   716   projekt. dok.- vodozádrž. opatr. +   

15 000 € 

/   716   projekt. dok.- Tajch  +  

13 500 € 

    716   Spolu:    +  

84 700 € 

/   719   nákup umeleckých diel -   

23 000 € 

    Spolu:    +  

58 000 € 

 

6   Kultúra a šport 

 0810   Rekreačné a športové služby  /   632   energie   -        

150 € 

/   633   materiál   -     

5 500 € 

/   642   príspevky jednotlivcom -     

4 800 € 

/   713   nákup prístrojov, zariadení -   

24 000 € 

    Spolu:    -   

34 450 € 

 

 0820-1   Knižnice    /   633   materiál   -     

1 000 € 

 0820-3   Ostatné kultúrne služby  /   621   poistenie do VšZP  -        

200 € 

/   623   poistenie do ostat. poisť. -        

100 € 

/   625   poistenie do soc.poisť. -        

720 € 

/   633   materiál   -        

650 € 
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/   637   služby    -   

45 250 € 

    Spolu:    -   

46 920 € 

 

 

 0830    Vysielacie a vydav. služby  /   621   poistenie do VšZP  -          

50 € 

/   625   poistenie do soc.poisť. -          

90 €  

/   637   služby    -        

500 € 

    Spolu:    -        

640 € 

 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1   Nábož. a iné spol. služby   /   633   materiál   -     

1 000 € 

/   635   rutinná údržba  +    

7 000 € 

/   716   projektová dokumentácia -     

5 000 € 

/   717   rekonštrukcie   +       

500 € 

    Spolu:    +    

1 500 € 

 

 0840-2   Nábož. a iné spol. služby  /   637   služby    +       

500 € 

/   642   príspevky jednotlivcom -     

1 500 € 

    Spolu    -     

1 000 € 

 

8   Vzdelávanie 

 09111   Predškolská výchova   /   prevod prostriedkov  -     

6 000 € 

 

 09121   Základné vzdelávanie  /   prevod prostriedkov  +   

18 300 € 

/   637   služby    -      

3 000 € 

Pokračovanie uznesenia č. XY/2020 z rokovania OcZ zo dňa 16. 9. 2020 

    Spolu:    +   

15 300 € 
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 0950   Vzdelávanie nedef. podľa úrovne /   637   služby    -     

1 000 € 

 

Pokračovanie uznesenia č. XY/2020 z rokovania OcZ zo dňa 16. 9. 2020 

 

9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-1   Zariadenie sociálnych služieb /   625   poistenie do soc.poisť. -          

85 € 

/   637   služby    -        

700 € 

    Spolu:    -        

785 € 

 

 1020-2   Ďalšie soc.služby (opatr.služba) /   637   služby    -     

1 000 € 

/   642   príspevky jednotlivcom +    

2 000 € 

    Spolu:    +    

1 000 € 

 

 1020-4   Ďalšie soc.služby (staroba)  /   642   príspevky jednotlivcom -     

3 000 € 

 

 1040-1   Príspevky neštátnym subjektom /   642   príspevky jednotlivcom +       

100 € 

 

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov       -   

47 666 € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

ZA: 8( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik,     

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Vrbovský, Mgr. Karolová) 

PROTI: 2 (PaedDr. Magera, Pastírová) 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

8. Stav pohľadávok za I. polrok 2020 
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V materiáloch Vám bol predložený prehľad daňových a nedaňových pohľadávok. Poprosím 

Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania. Ďakujem. 

Poprosím predsedu finančnej komisie o vyjadrenie. 

 

Ing. Slivková zamestnankyňa Obecného úradu:  K 30. 6.2020 obec eviduje pohľadávky 

v sume 309 503 eur. Každý mesiac sa tieto pohľadávky menia ako podnikatelia a občania za 

daň nehnuteľnosti a odvoz komunálneho odpadu platia.   

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisie: Na finančnej komisií sme sa venovali týmto 

pohľadávkam. Stav pohľadávok za I. polrok odporúča finančná komisia zobrať na vedomie. 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc:  

Na finančnej komisií sme sa rozprávali o tom, že by sme chceli vedieť aké sú pohľadávky 

za hrobové miesta. Siahli sme po nástroji, ktorý nám umožňuje zákon  vziať občanom  

vodičské preukazy? Aby sme ich motivovali aby si všetky pohľadávky voči obci splnili.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča:  

Mám informáciu od pani prednostky Mgr. Kmeťovej, že nemáme žiadne pohľadávky za 

hrobové miesta.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc:  

Všetci zaplatili za hrobové miesta? 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Mgr. Kmeťová prednostka obecného úradu: 

Hrobové miesta sú platené na obdobie 10 rokov. Máme 195 neznámych vlastníkov hrobov, 

ktorý si  neobnovili nájomnú zmluvu na hrobové miesta.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča:  

Čiže s tými 195 hrobovými miestami budeme pokračovať v rámci zákonná. Tím, ktorí 

nemajú svoje pohľadávky voči obci splnené sme poslali výzvy.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.71/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 
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Stav pohľadávok obce za I. polrok 2020 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

8. Stav pohľadávok za I. polrok 2020  

8.1 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – obecné byty - obce Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Na odpis sa navrhujú pohľadávky, ktoré sú podľa právnej stránky nevymožiteľné. 

K pohľadávkam, ktoré sú navrhované na odpísanie obec tvorila opravné položky v 100% 

výške z dôvodu verného a pravdivého zobrazenia účtovníctva. Jedná sa o 16 fyzických osôb, 

pričom piati z nich sú zosnulí. Pohľadávky sú vyčíslené v celkovej sume 35 593 Eur. 

Uvedené pohľadávky sú premlčané. Poprosím  predsedu komisie za financie  o vyjadrenie 

sa k danému bodu rokovania. Ďakujem. 

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisií: preberali sme to na finančnej komisií. Pretože je 

to strata pre obec. Je to, ale dlhoročná strata. Tieto pohľadávky za obecné byty mal na starosti 

predtým Valbyt. Malo sa to riešiť predtým a malo to riešiť bývalé vedenie. My nevieme ani 

tých žijúcich ľudí správne identifikovať ani z právneho hľadiska nemáme možnosť od nich 

tieto pohľadávky vymáhať.      

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

P. Pastírová  

Budem hlasovať proti. Pretože vieme niektorých identifikovať. Obec by sa mala prihlásiť do 

dedičského  konania na základe tohto sa mohli pohľadávky vymáhať. Sú tam ľudia, ktorí 

robia, ktorí vedia zaplatiť. Hlavne nesúhlasím s položkou, kde je suma 20 025, 68 eur.  

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Nemáme ako identifikovať ľudí za aké položky sú nám dlžný.  Právne to nemáme šancu 

vymôcť. Chceme urobiť nápravu, právnikov sme oslovili. Čo sa dá vymôcť to vymáhame. 

Bolo treba búchať po stole v roku 2018 pretože už vtedy ste vedeli o tejto vysokej položke 

a nie teraz. Táto osoba v roku 2018 vyhlásila osobný bankrot.  

 

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Dundovič: 
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Nerozumeli sme sa s identifikáciou to je jedno, že poznáme tých ľudí. Z Valbytu prišlo sem, 

že ten a ten dlží to.  Za čo kedy a presne čo to nevieme. Právnik za bývalého vedenia s touto 

osobou pri ktorej je takáto vysoká suma nespravil nič. To čo sa dá vymáhame od neho.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

P. Pastírová  

Rozumiem tomu, že účtovne to musíme dať do kopy. Ja vyjadrujem protest lebo do tohto 

obdobia sa nič s tým neurobilo.   

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Neviem či je správne to vyjadrenie Vášho protestu. Poviem svoj názor ak to nevyriešime 

budeme nám to stále vyskakovať v účtovníctve ako pohľadávka. Pritom tá pohľadávka je 

nevymožiteľná.   

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Väčšina pohľadávok je za odpredaj bytov. To je to najmenej, že nám to bude v svietiť 

v účtovníctve. Chcela by som vedieť aké kroky robili právnici. Môj postoj je rovnaký ako 

bol pri pani Pastírovej.  

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Ako viem v 90. rokoch bol odpredaj bytov. Na bytoch na ulici Hronskej 22 je záložné právo. 

Čiže oni ich nemôžu predať.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Slivková: 

Toto nie sú sumy čo obec predávala obecné byty do súkromné vlastníctva. Toto sú sumy, 

keď spoločnosť Valbyt  spravovala  byty za služby ako plyn, kúrenie, voda. To je ešte pred 

rokom 1998 vtedy sa začali odpredávať byty. V roku 2020 boli už všetky byty predané.  

 

 Do rozpravy sa zapojila: 

PaedDr. Magera: 

Nebudem s týmto súhlasiť.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu: 

 

 

Uznesenie č.72 /2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Valaská:  

a) fyzickej osobe: Pavol Bartoš  v sume 20 025,68 Eur 
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b) fyzickej osobe: Ondrej Adamovič  v sume 2 247,80 Eur 

c) fyzickej osobe: Nataša Papáneková  v sume 2 116,96 Eur 

d) fyzickej osobe: Ladislav Bartoš v sume 1 869,58 Eur 

e) fyzickej osobe: Slavomír Puška v sume 958,00 Eur 

f) fyzickej osobe: Marián Markus v sume 516,89 Eur 

g) fyzickej osobe: Zdeno Harvan v sume 727,50 Eur 

h) fyzickej osobe. Róbert Baran v sume 822,03 Eur 

i) fyzickej osobe: Milan Longauer v sume 434,47 Eur 

j) fyzickej osobe: Roman Longauer v sume 331,93 Eur 

k) fyzickej osobe: Zdenko Harčárik v sume 787,92 Eur 

l) fyzickej osobe: Jozef Baraník v sume 96,06 Eur 

m) fyzickej osobe: Miroslav Malega v sume 1 961,74 Eur 

n) fyzickej osobe: Ivan Švantner v sume 349,63 Eur 

o) fyzickej osobe: Ľubomír Oláh v sume 398,02 Eur 

p) fyzickej osobe: Ján Štulajter v sume 1 948,79 Eur 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

ZA: 6( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik,  

Krupa, Vrbovský, Mgr. Karolová) 

PROTI: 3(Ing. Rolincová Msc, Pastírová, PaedDr. Magera, 

ZDRŽAL  SA: 1 ( Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Stav pohľadávok za I. polrok 2020  

8.2 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Na odpis sa navrhujú pohľadávky, ktoré sú podľa právnej stránky nevymožiteľné. 

K pohľadávkam, ktoré sú navrhované na odpísanie obec tvorila opravné položky v 100% 

výške z dôvodu verného a pravdivého zobrazenia účtovníctva. Jedná sa o pohľadávky 11 

fyzických osôb, všetky osoby sú zosnulé, pri právnických osobách sa jedná o spoločnosti, 

resp. spoločnosti, ktoré zanikli ex offo alebo zlúčením v konkurze Pohľadávky na odpísanie 

sú vyčíslené v  celkovej sume 9 949,33 Eur.  

 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

Ing. Dundovič: 

Na finančnej komisií sme sa tomu venovali. Iná možnosť ako odpísať tieto nevymožiteľné 

pohľadávky nie je. Finančná komisia odporúča na odpis tie nevymožiteľné pohľadávky.  
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Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Najväčší dlžník, ktorý je uvádzaný pri právnických osobách má správcu konkurznej 

podstaty. Tým, že bola vymazaná z obchodného registra to neznamená že  tá spoločnosť 

neexistuje. Či sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré máme aby sme vymáhali tieto 

pohľadávky.  

 

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

V dôvodovej správe je jasne napísané spoločnosť je zrušená bez právneho zástupcu, 

nemožno ďalej vymáhať.  

 

  

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

To tak celkom nie je pravda lebo má správcu konkurznej podstaty.  

 

Prestávka 17:55 hod 

Ukončenie prestávky 18:05 hod 

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Táto firma v rámci konkurzu bola ku dňu EX OFFO 17.3 2016 vymazaná z obchodného 

registra čím zanikla. Spoločnosť bez zákonného zástupcu, preto nie je možné si nič vymáhať.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Mgr. Kmeťová prednostka Obecného úradu:   

Právnik mi povedal len toľko pokiaľ, že pokiaľ je firma v obchodnom registri zrušená EX 

OFFO k určitému dátumu tak tá firma už neexistuje. Nemá správcu konkurznej podstaty.  

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Dundovič: 

V minulosti sa obec snažila s touto firmou METALREZ, s.r.o. riešiť túto pohľadávku bolo 

to odstúpené pánovi právnikovi Hollému a nič sa prakticky nevybavilo.  

 

Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania.  

 

Uznesenie č.73/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 
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návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská:  

a) spoločnosti METALREZ, s.r.o., v konkurze  IČO: 366 384 80 sídlo  Strojárenská 

19, Valaská - Piesok v sume 6 966,22 Eur,  

b) spoločnosti DSC a.s, IČO:358 117 90  sídlo Strojárenská 19, 38, Valaská - Piesok    

v sume 572,-Eur,  

c) spoločnosti  BBSK STELL s.r.o., IČO:360 312 16 sídlo Mlynská 42, Selce  v sume 

572,- Eur  

d) spoločnosti DSC Mostáreň a.s., IČO: 360 508 90, Strojárenská 19, Valaská – 

Piesok v sume 1 285,77,- Eur 

e) fyzickej osobe: Eva Sedláčková,  nar. 16. 8. 1959, trvale bytom: Nám. 1. mája  

159/1, Valaská v sume 143,40 Eur 

f) fyzickej osobe: Anna Štábelová, nar. 6. 6. 1944, trvale bytom: TDH 443/27, 

Valaská v sume 33,19 Eur 

g) fyzickej osobe: Jozefína Adamovičová nar. 15. 3. 1944, trvale bytom: Hronská 

429/22, Valaská v sume 24,96 Eur 

h) fyzickej osobe: Anton Havrila, nar. 28. 6. 1952, trvale bytom: Potôčky  77/5, 

Valaská, v sume 101.30 Eur 

i) fyzickej osobe: Milan Šperka, nar. 4. 11. 1945,  trvale bytom: Valaská, v sume 

49,77 Eur 

j) fyzickej osobe: Peter Adamovič, nar. 27. 2. 1970, trvale bytom: Hronská 429/22, 

Valaská, v sume 129,99 Eur 

k) fyzickej osobe: Robert Baran, nar. 21. 7. 1967, trvale bytom: Hronská 429/22, 

Valaská v sume 70,73 Eur 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

ZA: 7( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik,     

Krupa, Vrbovský,Mgr. Karolová) 

PROTI: 3 (Ing. Rolincová Msc, PaedDr. Magera, Pastírová) 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Stav pohľadávok za I. polrok 2020 

8.3 Odpísanie účtu na obstarania dlhodobého hmotného majetku  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Jedná sa o projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizácie v materskej časti a v časti 

Piesok. Obec však tento projekt nerealizovala. Realizovala ho až StVS a.s.. Projektová 

dokumentácia bola spracovaná v roku 2012.  Uvedený odpis účtu obstarania dlhodobého 

majetku odporúča audítorka obce. Prosím o vyjadrenie predsedu finančnej komisie p 

Slivkovú.  Ďakujem. 

 

Ing. Slivková zamestnankyňa Obecného úradu: Na tomto účte obstarania evidujeme výšku 

65 047,20 eur sú to výdavky, ktoré boli vynaložené na financovanie projektovej 
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dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie v Materskej časti obce na Piesku tieto výdavky 

boli vynaložené od roku 2011 až do roku 2018. Obec mala byť zapojená do výzvy a my sme 

si mali realizovať tú rekonštrukciu tej kanalizácie. Tým by sme dostali finančné prostriedky 

na tú rekonštrukciu. Neskôr sa to zmenilo, že tú rekonštrukciu bude vykonávať 

Stredoslovenská Vodárenská spoločnosť. Obec si v podstate nemá , kde a ako nárokovať na 

refundáciu týchto prostriedkov.      

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Aby som upresnil zmenila to vláda, že to nebude realizovať vláda, ale budú to realizovať 

spoločnosti.  

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisií: odporúča schváliť odpísanie účtu na obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku.  

  

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila:  

Ing. Rolincová Msc: 

Ovplyvní nám toto aj výdavky? Budeme to musieť mať kryté rezervného fondu ak to bolo 

nezaradené? 

 

Odpoveď Ing. Slivkovej: 

Nie výdavky to už neovplyvňuje.  

 

Do rozpravy sa zapojila:  

Ing. Rolincová Msc: 

Máme fyzický ten projekt na úrade? 

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Áno ten projekt máme.  

 

Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania 

 

 

Uznesenie č. 74/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Návrh na odpis účtu 042 – obstaranie majetku v sume 65 047,20 EUR na základe 

odporúčaní audítorky. Jedná sa o projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizácie, 

podľa ktorého bola realizácia vykonávaná spoločnosťou StVS, a.s. – a nie je predpoklad 
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využitia tohto projektu do budúcnosti. Po schválení odpísania obecným zastupiteľstvom, 

bude účet odpísaný na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

  

9. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

Valaská za rok   2019 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

 

Správu o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technických služieb uvedie 

riaditeľ TS a ekonómka. Ďakujem.  

 

Michael Lengyel riaditeľ Technických služieb – V správe o činnosti hospodárení za rok 

2019 je komplex informácií o hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2019. Nachádzajú 

sa tam napríklad informácie o majetku, o pohľadávkach, záväzkoch, rozbory nákladov 

a výnosov, rozpis rozpočtu a popis činnosti, ktoré vykonali TS za uplynulý rok.  

Správa bola prerokovaná na finančnej komisií dňa 23. júla, kde boli zodpovedané otázky 

ohľadom hospodárenia. Správa bude zverejnená na webovom sídle obce , v pod sekcií TS.  

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisie –Finančná komisia odporúča správu prijať.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila:  

Ing. Rolincová Msc:  

Aké nedostatky vidíte, keď ste si pozreli správu o činnosti hospodárení príspevkovej 

organizácie TS?   

Odpoveď p. Lengyela: 

Nič závažné som nevidel, všetko je poriadku.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

P. Pastírová: 

Je tam málo zamestnancov, oni ani len nestíhajú robiť to čo majú. Ale zároveň s tým málom 

ľudí čo tam majú robia dosť. Sú vždy promptný.  

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Dundovič:  

Technické služby boli stvorené na to aby robili čo najviac pre obec.  
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Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania.  

 

Uznesenie č. 75/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/  BERIE NA VEDOMIE 

Správa o činnosti a hospodárení  príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za rok 

2019 

II/ SCHVAĽUJE 

Hospodárenie príspevkovej organizácie – Technické služby Valaská, hospodársky výsledok 

po zdanení z hlavnej činnosti vo výške – 4 435,10 Eur, hospodársky výsledok po zdanení 

podnikateľskej činnosti vo výške  27,80 Eur. Zisk sa použije na tvorbu rezervného fondu 

príspevkovej organizácie a na vykrytie straty z hospodárskej činnosti z minulých rokov 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

9. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

Valaská za rok   2019 

9. 1 Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Valaská k 30. 6. 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Túto správu som sa rozhodol zaradiť do rokovania obecného zastupiteľstva z toho dôvodu, 

že koncom minulého roka došlo k personálnej zmene riaditeľa. Cieľom tejto správy je 

informovať, akou činnosťou sa TS počas prvého polroka zaoberali a je aj zrkadlom toho, 

ako by mala táto organizácia fungovať do budúcna. Zdôrazňujem, táto správa nie je 

o ekonomike ale jej činnosti. Poprosím riaditeľa TS aby svoju správu uviedol. Ďakujem.  

 

 

 

Michal Lengyel riaditeľ Technických služieb:  

V správe o činnosti za prvý polrok 2020  je zhrnutý priebeh uskutočnenej činnosti. Je 

rozdelená na hlavnú a podnikateľskú činnosť a podľa jednotlivých úskov. Uvedené činnosti 

vyplývajú z potrieb obce a vykonávané v rámci našich kapacít. 
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Od začiatku roka 2020 bolo v TS vykonaných viacej zásadných zmien. Ako napríklad zmeny 

v personálnom obsadení, spôsob rozdeľovania prác, zmenila sa efektivita práce 

zamestnancov.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila:  

Ing. Rolincová Msc: 

Klobúk dole čo ste všetko zvládli. Páči sa mi, že ste urobili Facebookovú stránku. Dúfam, 

že sa dostaneme aj k Vaším víziám. Či v budúcnosti budete prijímať ľudí z Úradu práce.  

 

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Dundovič:  

Chcem poďakovať za prácu, ktorú ste vykonal. Apelujem na ľudí aby boli trošku trpezlivý. 

Technické služby prídu a spravia danú vec, o ktorú ste požiadali.  

 

Do rozpravy sa zapojil: 

PaedDr. Magera: 

Som rád, že technické služby napredujú. A chválim správu o činnosti, ktorú spracovali.  

 

Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania.  

 

Uznesenie č. 76/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za I. polrok 2020  

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

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

Ing. Rolincová Msc, Krupa, Pastírová, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

10. Rôzne 

10. 1. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 73/20/6603-2 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 



47 
 

V druhej polovici augusta bolo na obecný úrad doručené upozornenie prokurátora za účelom 

odstránenia porušovania ustanovenia § 22 ods. 9 až 11. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti, ku ktorému došlo nečinnosťou obce Valaská, ktorá neaplikovala citované 

ustanovenie zákona o veterinárnej starostlivosti do výkonu svojej pôsobnosti. Naša obec 

nemá zriadenú a neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu a útulok pre zvieratá, ani sa 

nepodieľa na prevádzke inej karanténnej stanice a útulku. Nie je ani osobou schválenou na 

odchyt túlavých zvierat. Obec nemá zabezpečené prevzatie túlavého zvieraťa nájdeného na 

území obce od nálezcu a ďalšie nakladanie s takýmto zvieraťom od okamihu jeho prevzatia 

obcou. Toľko v krátkosti z upozornenia prokurátora. 

Musím povedať, že uvedenou problematikou sa intenzívne zaoberáme. Je to problém 

celoslovenský, a takéto upozornenie prišlo takmer všetkým obciam v rámci breznianskeho 

okresu. Odchyt túlavých psov doposiaľ riešime v súčinnosti s OO PZ Podbrezová a Mvdr. 

Pavelkovou. Jediný útulok, ktorý je v Brezne je plný a z kapacitných dôvodov nie sú schopní 

tieto psi prijímať. Obec komunikovala s niekoľkými Občianskymi združeniami v rámci 

Banskobystrického kraja, avšak márne. Po novele zákona je obec tiež povinná:  

Zabezpečiť odchyt túlavých zvierať na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice 

alebo útulku prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat , ak sama nie je 

takou osobou, a to na zmluvnom základe, ďalej prevziať túlavé zviera nájdené na území obce 

od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá a zabezpečiť trvalé 

označenie psa (mikročipom, tzv. transpondérom) , ak jeho vlastníkovi bola uložená pokuta 

za zabezpečenie trvalého označenia psa a túto pokutu aj zaplatil. Obec zabezpečuje 

starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo 

k zvieraťu, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo 

útulok pre zvieratá.  

Obec po viac ako polročnej snahe konečne dospela do bodu kedy bude môcť uzavrieť 

zmluvu s osobou na odchyt túlavých zvierat a tak isto bude vedieť riešiť prevzatie 

a starostlivosť o túlavého zvieraťa nájdeného na území obce od nálezcu a jeho umiestnenie 

v dočasnej karanténnej stanici. Zmluva na odchyt bude vo veľmi krátkej dobe uzatvorená 

s pánom Bc. Ivanom Terenom,  a pánom Marianom Petrekom, ktorý sa bude o odchytené 

psy starať. Ako miesto na dočasné umiestnenie navrhujem umiestnenie v obecnom koterci, 

ktorý sa nachádza v priestoroch pri kompostovisku.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

Mgr. Hlaváčik: 

Je reálne, že nájdete partnera zmluvného kto das bude starať o túlavé psy. Máme na obci 

problém s túlavými psami? Volajú často ľudia ohľadom túlavých psov? 

 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča:  

Nie nie je veľa túlavých psov. Nemali sme takých psov, ktorých by sme chytili a nemali by 

majiteľa.  
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Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania.  

 

 

Uznesenie č. 77/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/  PREROKOVALO 

upozornenie prokurátora č. Pd 73/20/6603-2 za účelom odstránenia porušenia ustanovenia 

§ 22 ods. 9, ods. 10, ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len 

„zákon o veterinárnej starostlivosti“)  

 

II/ ODPORÚČA  

Obecnému úradu prijať opatrenia  

A/ na zabezpečenie zariadenia alebo prevádzku karanténnej stanice alebo útulku pre 

zvieratá alebo ktorým sa bude podieľať na prevádzke karanténnej stanice alebo útulku pre 

zvieratá 

B/ uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou dna odchyt túlavých 

zvierat 

C/ prijať opatrenie, na základe ktorého bude zabezpečené prevzatie túlavého zvieraťa 

nájdeného na území obce od nálezcu a jeho umiestnenie v karanténnej stanici alebo útulku 

pre zvieratá 

 

PaedDr. Magera opustil skôr rokovaciu sálu o 18:38 hod. 

Hlasovanie: 

Prítomní:9 

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

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

10. Rôzne 

10. 2 Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 550. výročia  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Ako všetci dobre viete, ešte v minulom roku sme sa rozhodli, že pri 550. výročí obce 

oceníme osobnosti obce, ktoré  svojim pôsobením, činnosťou prispeli k zviditeľneniu obce, 
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či napomohli rozvoju obce.  Jedná sa o udelenie ocenení v zmysle štatútu obce a o udelení 

ocenení rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o udelení Ceny 

obce Valaská a Čestnom občanovi. O cene starostu obce rozhoduje starosta sám. 

Návrhy na ocenenia mohli naši spoluobčania, ale aj organizácie zasielať do konca marca 

tohto roka. Celkovo bolo doručených 17 návrhov.  (7 návrhov na Cenu starostu obce, 7 na 

Cenu obce Valaská a 3 na Čestné občianstvo). 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila:  

Ing. Rolincová Msc: 

Som hrdá na to, že som z Valaskej, že máme toľko významných osobností.  

 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

p. Vrbovský: 

Návrhy ešte stále chodia. Prosím občanov aby návrhy už neposielali. Kvôli tomu aby sme to 

stihli pripraviť na oceňovanie Určite na ostatných ľudí nezabudneme a oceníme ich 

v budúcnosti.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča: 

Ceremoniál oceňovania bude v decembri 2020  na slávnostnom zastupiteľstve.  

 

 

Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania.  

 

Uznesenie č. 78/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

A/že starosta obce Valaská sa rozhodol v súlade s § 36 Štatútu obce Valaská udeliť 

ocenenie CENA STAROSTU OBCE týmto jednotlivcom: 

1/ Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. – operný a zborový dirigent, pedagóg a bývalý 

úspešný absolvent Základnej umeleckej školy vo Valaskej. Predstavil sa v mnohých 

krajinách sveta, patrí k členom odbornej poroty. Pôsobil v Opere SND, Národnom divadle 

v Ostrave a v Štátnej opere Banská Bystrica.  

2/ Mgr. Eva Hanková -  učiteľka II. stupňa. Od roku 2011 bola menovaná za zástupkyňu 

RŠ. Počas 27. ročného pôsobenia sa venovala vzdelávaniu žiakov formovaniu k vzťahu 

k literatúre. Pripravovala žiakov na rôzne súťaže, kde  reprezentovali nielen školu, ale aj 
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obec Valaská. Podieľala sa na skvalitňovaní vyučovacieho procesu a podmienok vyučovania 

žiakov.  

3/ Blažena Pastírová – dlhoročná poslankyňa, ktorej záleží na riešení problémov v obci, 

pomáha v sociálnej, stavebnej oblasti a  životnom prostredí. Pracuje v spolkoch Urbár, 

Betliar, Smer – SD, stará sa o bytové spoločenstvo na Októbrovej ulici, pomáha pri riešení 

rómskej problematiky.  

4/  Anna Gondová – aktívne sa zapájala do kultúrneho a spoločenského diania v obci. Pred 

15 rokmi sa stala predsedníčkou OZ – Pekný deň, ktorý pomáha oživiť kul. podujatia napr. 

Súťaž o najchutnejšiu haruľu, Festival dychových hudieb, Fašiangy a podobne. Jej snahou 

je založenie detskej folklórnej  skupiny Zvončok.  

5/ Darina Felnerová – pôsobila na ZŠ od roku 1973 do roku 1990 ako riaditeľka. Intenzívne 

sa venovala vzdelávaniu žiakov, viedla kolektív pedagógov. Bola iniciátorkou mnohých 

mimoškolských aktivít.  

6/ Terézia Poliaková – úspešná biatlonistka v klube Valaská – Osrblie, ktorá reprezentovala 

nielen rodnú obec, ale našu krajinu. K jej najväčším úspechom patrí: 5. miesto na ZOH 

v Peong Chang v roku 2018, 6. miesto na Majstrovstvách sveta v Ostersunde v roku 2019 

a 6. miesto na Majstrovstvách Európy v roku 2015 a mnoho ďalších.  

  

B/ že starosta obce Valaská sa rozhodol v súlade s § 36 Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie 

CENA STAROSTU OBCE In MEMORIAM: 

1/  Paula Simanová – dlhoročná členka MO MS vo Valaskej, a najstaršia občianka našej 

obce. Skromný, pracovitý človek, matka – ktorá vychovala dve deti. Mala veľkú zásluhu, že 

jej syn aj napriek veľkým prekážkam sa stal významným a výnimočným chirurgom 

svetového mena, ktorý zviditeľnil rodnú Valaskú.  

 

II/ UDEĽUJE 

A/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 35 Štatútu obce Valaská ocenenie CENA OBCE VALASKÁ týmto 

jednotlivcom: 

1/  Mgr. Eva Kúdelková – učiteľka, vychovávateľka, poslankyňa a funkcionárka 

v spoločenských organizáciách. Celý svoj život venovala deťom, príprave na rôzne súťaže, 

ochotnícku činnosť a pod. Za svoju prácu dostala Čestné uznanie Rady ONV v Banskej 

Bystrici, Pamätnú medailu ÚV SZŽ k 35. výročiu oslobodenia a Čestný odznak vlády ČSSR 

ÚRO ako Víťaz socialistickej súťaže 1980. Od roku 2010 do 2018 pracovala ako 

predsedníčka ZO JDS. 

2/    Viera Zelenčíková  –  všestranná športovkyňa, bývalá reprezentantka Československa, 

držiteľka mnohých medailí a ocenení,  najlepšia atlétka klubu v deväťdesiatich rokoch, 

držiteľka 5 rekordov Slovenska veteránok. 
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3/      PaedDr. Dušan Sliačan – pedagóg, bývalý starosta obce Valaská, dlhoročný člen 

výboru Matice Slovenskej, člen spevokolu Lipka. Celý život sa podieľal na rozvoji obce 

najmä v oblasti kultúry a spoločenského života.  

4/     Peter Turňa – od roku 2011 Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenska. 

V hasičstve pôsobil od roku 1966, pomáhal pri ochrane životov, zdravia a majetku ľudí. 

Vysoký hasičský funkcionár, ktorý za svoju prácu dostal mnohé vyznamenania napr. Za 

príkladnú prácu, Za zásluhy, Za statočnosť  a prestížne vyznamenanie Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany CTIF - Rad svätého Floriána.  

B/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 35 Štatútu obce Valaská ocenenie CENA OBCE VALASKÁ In 

MEMORIAM týmto jednotlivcom: 

1/ Páter Alojz Kolmačka / 17.7.1917 – 19.11.1982 / - kňaz, ktorý sa zaslúžil o rozvoj 

a zviditeľnenie Valaskej a aj záchranu celej obce v II. svetovej vojne pred vypálením 

2/ Vdp. Anton Vačko, dekan – farár  / 14.11.1914 – 3.9.1986 / - kňaz, ktorý sa zaslúžil 

o rozvoj a zviditeľnenie Valaskej. Zaslúžil sa o postavenie novej fary vo Valaskej. V našej 

farnosti pôsobil 42 rokov.  

Pokračovanie uznesenia OcZ č. 78/2020 zo dňa 16. 9. 2020 

3/ Mgr. Ján Weiss -  etnograf, folklorista, hudobník, fotograf, kultúrno – osvetový 

pracovník. Zachovával zvyky a tradície v našej obci, iniciátor krnohových pretekov 

v regióne. Významnou mierou sa pričinil o vznik monografie Valaskej a publikácie Valaská 

a Valašťania obrazom a slovom, ktorá v roku 2017 získala ocenenie v súťaži fotopublicistov 

Slovenského syndikátu novinárov. 

C/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 34 Štatútu obce Valaská ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ 

týmto jednotlivcom: 

1/ MUDr. Jozef Ďuriš – lekár, pediater, ktorý celý profesijný život od roku 1960  venoval 

detským pacientom vo Valaskej. Obetavý, láskavý a rozhodný lekár, ktorý pediatrický 

obvod so sídlom vo Valaskej pozdvihol a udržal na vysokej úrovni. Za jeho príkladnú prácu 

mu bolo udelené ocenenie ministrom zdravotníctva. 

D/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 34 Štatútu obce Valaská ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ In 

MEMORIAM týmto jednotlivcom: 

1/  Andrej Zafka - učiteľ, správca školy, kantor, organista v miestnom kostole, za 36 ročné 

pôsobenie v obci dostal vyznamenanie od ministerstva školstva, zastával úrad svetského 

predsedu školskej stolice 

2/  Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc. -  Lekár, chirurg, pozdejšie plastický chirurg, 

maliar, autor odbornej literatúry. Ako mladý medik pomáhal v podbrezovskej a neskôr 

v bratislavskej nemocnici. Vykonal viac ako šesťtisíc operácií. Za celoživotné dielo mu bola 

udelená zlatá medaila Purkyňovej lekárskej spoločnosti. V roku 1992 bol na návrh vedeckej 

rady vymenovaný za profesora plastickej a estetickej chirurgie.  
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Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

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

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

10. Rôzne 

10. 3 Informatívna správa o Stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Práce v súvislosti s realizáciou investičné akcie sú predlžované v dôsledku realizácie 

opatrení s coronakrízou, v dôsledku čoho sa predlžuje aj komunikácia s riadiacim orgánom 

pri riešení zmien projektu. Pripomienky jednotlivých občanov a vedenia obce Valaská boli 

priebežne zapracovávané počas realizácie diela. Práce na vstupoch k jednotlivým 

nehnuteľnostiam boli realizované po dohode s vlastníkmi daných objektov, s ohľadom na 

ich čo najmenšie obmedzenie pri ich užívaní.  

Práce sa začali realizovať 02.03.2020 a ukončené majú byť do 12 mesiacov, čo bude aj 

dodržané. Ďalším medzníkom je aj povolenie z SSC na ukončenie prác do začiatku zimnej 

údržby na cestách t.j. do 31.10.2020 – čo tiež bude podľa vyjadrenia realizátora dodržané. 

Firma Swietelsky chce do 30.10.2020 zrealizovať všetky osadenia žľabov na odtok dažďovej 

vody a prídlažby na realizovaných častiach chodníkov podľa spresnenia firmy VIACORP, 

ktorá bude následne realizovať asfaltovanie vozovky na Ceste osloboditeľov. Termín je 

stanovený reálne a vzhľadom na predpoveď počasia je ho možné dodržať. V mesiaci október 

prebehne asfaltovanie vozovky na Ceste osloboditeľov firmou VIACORP. V tomto období 

bude firma Swietelsky realizovať ukončovacie práce na chodníkoch a na napojení vjazdov 

do jednotlivých vstupov k nehnuteľnostiam. 

Termín ukončenia všetkých prác v obci Valaská 31.10.2020 je úplne reálny. Toľko zo správy 

Ing. Kamenského z Mestského úradu v Brezne.  

Príchod PaedDr. Magera do rokovacej sály o 18:50 hod 

K informatívnej správe doplnil svoju správu aj p. Múka: 

p. Múka sa vyjadril ako prebiehajú práce   

- v žľaboch stojí voda 

- nezafukovali žľaby, vytopená bola p. Vilhanová, vytopený bol p. Turoň 

- p. Zelenčíkovi zrezali vodovodnú  

- najväčší problém sú nezafukované žľaby popod rošty   

TOTO bola západná časť 

- vo východnej časti sa odvodnenie nerealizuje vôbec 

- napriek tomu, že sme sa s pánom Komenským dohodli, že tam dajú aspoň žľaby  

- projektant sa vyjadril tak, že nami navrhnute žľaby žiadna norma nepripúšťa, čiže žiadny 

žľaby tam nebudú a bude sa to riešiť len sklonom  

- termíny, ktoré spomenul p. starosta sú nereálne 
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Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča: 

Musím skonštatovať, že táto správa je negatívna oproti tej čo bola na stavebnej.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

PaedDr. Magera: 

Som šokovaný z tejto správy. Prosím o vysvetlenie pre tých čo nie sme členmi stavebnej 

komisie.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Minimálne 60% toho čo teraz povedal p. Múka bolo povedané aj na stavebnej komisii. 

Nebola to úplne nová informácia.  

 

Skorší odchod z rokovacej sály  Mgr. Karolová o 18:57 hod 

Išlo z našej strany ako Obce oficiálne stanovisko k realizácií žľaby na odvodnenie ako 

požadoval investor. Či to máme niekde zaznamená, že sme im z Obce dali jasnú inštrukciu 

na odvodnenie žľabov?  

Do rozpravy sa zapojil:  

Mgr. Hlaváčik: 

Ako sú vyriešené základné problémy týchto ľudí, ktoré sú naozaj problém.   

P. Múka odpovedal: 

Za posledné dva týždne sa zmenila hlavne komunikácia zhotoviteľa. Hlavne bol tam časový 

prestoj. Vymenila sa partia ľudí. Aj napriek upozorneniam nechcel komunikovať. Furt nie 

sú zatmelené žľaby pod tými roštami čo sú do vjazdov. Je tam už šiesta partia chlapov a tí 

nevedia čo urobila partia predtým.  

        

Odpoveď p starostu Mgr. Jenču: 

- treba komunikovať s vedúcimi nie s robotníkmi.   

- máme kontrolné dni, na ktorých sa dohdoneme čo treba urobiť a čo je zlé 

- šachtu u Zelenčíka znížili 

- zateplenie šachty pána Turňu, na kontrólnom dni sme sa rozoprávali, že to zrealizujú 

- odvodnenie východnej strany projektant san a to pozrie. Jeho vyjadrenie je, že sa to 

nedá spraviť. 

- všetci v Starej Valaskej si zasypali odvodňovacie žľaby kvôli estetike alebo aby mali 

lepší vstup do dvora.  

 

Do rozpravy sa zapojil: 

P. Vrbovský: 

Podľa tej správy som veľký optimista, že sa budú musieť veľmi snažiť aby to dokončili 

v tých termínoch.   

 

Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča: 
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Keď dali slovo počítam, že to spravia. A my ich tiež budeme tlačiť do toho aby to spravili 

do termínu. 

Do rozpravy sa prihlásil: 

Mgr. Hlaváčik: 

 Bol to múdry krok, že tam máme svojho človeka.  

To čo povedal tak sú pre mňa vážne veci. A treba ich ďalej posunúť zhotoviteľovi.  

 

Odpoveď p. starostu obce Valaská Mgr. Jenča: 

Urobia čo sa dá, ale ak raz nemajú peniaze budú chcieť aby sme to zrealizovali my. A my to 

môžeme zrealizovať v druhej fáze, keď odovzdajú cyklotrasu. Je veľmi ťažko zmeniť 

projekt. A robia len to čo je zapracované v projekte.  

 

Faktická poznámka PaedDr. Magera: 

Správu o cyklotrase môžeme ako dostať?  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenča: 

Všetci ju dostali v maily.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Pán starosta hovorí, že neboli tie veci v projekte 90% veci, ktoré sme žiadali boli v projekte. 

Napr. doplnenie značiek.. veľa vecí z tohto projektu sa nerealizuje. Áno žiadame preto viacej 

aby to bola bezpečná cyklotrasa a aby boli spokojní aj obyvatelia, ktorí tam žijú.  

Odpoveď p. starostu obce Valaská Mgr. Jenča: 

Áno niekde nejdú realizovať, ale inde to zrealizujú.  

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Bánik:  

Na základe tejto vzniknutej rozpravy by som navrhoval aby sme doplnili do pripraveného 

uznesenia druhú časť a to v znení „ Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce písomne 

odstúpiť zistené nedostatky stavby Investorovi stavby.“ Aby sme to mali písomne potvrdené. 

Za interesovaní môžu spísať všetky nedostatky.    

  

Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania.  

 

Uznesenie č. 79/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno – Valaská 

 



55 
 

II/ ODPORÚČA 

Starostovi obce písomne odstúpiť zistené nedostatky investorovi stavby 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

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

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne 

 

 

10. Rôzne 

10. 4 Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva Obce 

Valaská  

 

Ing. Dundovič predniesol dôvod doplnenia bodu 10. 4. : 

Mali sme stretnutie predsedov komisií z dôvodu, že všetci pozorujeme, že v komisiách to 

nejde. Veľa poslancov v komisiách, málo ľudí v komisiách. Prestávajú mať chuť chodiť na 

komisie. Vyslovene teraz poviem, nebudem tam chodiť a počúvať jednu pani ako sa tam 

potrebuje vyrozprávať. Aby sme boli otvorení narážam na Vás pani Rolincová. Dohodli sme 

sa, že navrhneme Obecnému úradu aby v spolupráci s predsedami komisií pripravili zmenu 

rokovacieho poriadku. Aby pripravili návrh do budúceho zastupiteľstva. Aby sme limitovali 

poslancov v kompetenciách. Aby sme pristúpili k tomu, že viac ľudí prijmeme do komisií. 

Momentálne nie sú komisie funkčné. Body programy sa nedodržiavajú.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

Ing. Bánik: 

Mal by som návrh, že keď bude spracovaný tento materiál aby tento materiál dostali poslanci 

napr. na pracovnom stretnutí a pripravili si pripomienky k jednotlivým bodom. Aby sme to 

ešte spoločne mohli dáko „utriasť“ a tak predložiť na verejné zastupiteľstvo.  

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Mgr. Hlaváčik:  

Treba si  to prediskutovať lebo to nie je téma takto sa hneď vyjadriť. A myslím si, že to nie 

je problém každej komisie. A pamätáme si, keď sme obhajovali prečo je málo zástupcov 

z občanov v komisiách.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Rada by som bola keby mi ten človek priamo povedal čo mu vadí, a kde je problém. Nemusí 

to byť teraz hneď. To, že ste komunikovali ako predsedovia komisií tak Vám gratulujem, 

pretože Vy ste naši lídri a vy nás máte viesť podľa programu, ktorý určí. A keď tento líder 
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nie je schopný viesť tú komisiu, v ktorom má byť vedená tak potom skĺzame do 

nekonečných diskusií o tom čo všetko v obci nefunguje a hovoria sa veci, ktoré priamo 

nesúvisia s komunikáciou, ktorá ma byť na tej komisií. Bola by som veľmi zvedavá na tie 

úpravy, ktoré navrhujete. Mňa sa to dotklo. Okrem toho, že mám klávesnicu, ktorú veľmi 

počuť, že veľa hovorím, že sa hlásim ku každému bodu. Ja som otvorená, každému 

feedbacku. Aj po Vašom feedbacku som si zabezpečila klávesnicu, ktorá nerobí hluk. Ale 

už sa to trošku kopí, už mi to príde trošku nemiestne. Možno by sa zišlo našim lídrom aby 

išli na školenie ako viesť ľudí.  

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Dundovič:     

Ja som načrtol viacej tých problémov, ktoré sú a toto je jeden z nich. Budem hovoriť teraz 

za seba, mne to vadí, že ku každému bodu máte pripomienku. Kto iný to mal povedať, keď 

nie ja, keď som zástupca starostu.        

 

 

Do rozpravy sa zapojil: 

Ing. Bánik: 

Navrhujem ukončiť túto rozpravu.  

 

 

Ďakujem, poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu k uvedenému bodu 

rokovania. 

 

 

Uznesenie č. 80/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I./ ODPORÚČA  

Obecnému úradu pripraviť Návrh Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva 

obce Valaská na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

ZA: 8( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Krupa, Pastírová, Vrbovský, 

PaedDr. Magera, Ing. Rolincová Msc) 

PROTI: 1 (Mgr. Hlaváčik) 

ZDRŽAL  SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  
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11. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Pán Riaditeľ Technických služieb sa ospravedlnil, ale musel súrne odísť. Ak budete mať na 

p. Lengyela otázky prosí Vás aby ste mu ich poslali na mail.   

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

Ing. Bánik: 

Požiadal by som Riaditeľa Technických služieb aby bola pokosená parcela 993 je to parcela 

za hudobnou školou. Dlho sa o tú parcelu nikto nestaral. Je to obecný pozemok.  

 

 

Do rozpravy sa zapojil:  

p. Krupa: 

Otázka na riaditeľku hudobnej ZŠ v lete sme boli pozerať odkvapové žľaby, ktoré sú 

v dezolátnom stave. Dala sa požiadavka na Obecný úrad alebo Technické služby aby sa tieto 

žľaby opravili, vyčistili.  

 

 

Odpoveď p. riaditeľky Škrváňovej: 

 Nie písomnú žiadosť som nedala, ale informovala som p. starostu osobne dokonca bol aj na 

pozemku ZUŠ. Aj z našich odkvapov ide naša voda do ďalších odkvapov.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču: 

Áno budeme to riešiť.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

To znamená, že sa tie odkvapy ešte nečistili od vtedy ako sme o tom rokovali?  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču: 

Nie nemám informáciu, že by sa čistili. 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Mám otázku na pani riaditeľku Babčanovú MŠ – plánovali sme rekonštrukciu vonkajšieho 

priestoru počas prázdnin. Neuskutočnili sa to. Aký bude teda plán bude sa to rekonštruovať.  

 

Odpoveď p. riaditeľky Babačonovej: 

Určite sa to nebude tohto roku rekonštruovať. Usúdili sme, že sa tie peniaze dajú využiť 

inde.  
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Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Čo všetko nám treba ešte zrekonštruovať v škôlke. Aké máme plány ešte so škôlkou? Budú 

sa rekonštruovať aj schody do škôlky. 

 

Odpoveď p. riaditeľky Babačonovej: 

Veľa vecí. Mám plán napísať bude sa dávať na Obecný rad. Komplexne sa všetko bude 

riešiť. Schody do škôlky sa budú riešiť, keď sa bude riešiť budova Obecného úradu.  

 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Či vnímate ako potrebné testovať svojich zamestnancov na COVID – 19? 

 

Odpoveď p. riaditeľky Babačonovej: 

Nemyslím si, máme ochranné štíty. Nevidím dôvod na testovanie v našej škôlke ani v okolí 

sa nevyskytol pozitívny prípad na COVID – 19. 

 

Do rozpravy sa zapojila: 

Ing. Rolincová Msc: 

Čo sa týka pani riaditeľky Základnej školy Badinkovej by som sa chcela spýtať aký je stav 

telocvične. Lebo sme ju vylúčili z investícií. Prečo je školský klub otvorený len poobedných 

hodinách a nie aj v raných hodinách? A kých asistentov sa prijala prijať škola? Lebo máme 

informáciu, že škola sa zapojila do projektu na asistentov pre školy.  

Čo sa týka ZUŠ mám otázku na zadnú mokrú stenu? Nevyhovujúci priestor pre umelcov pre 

výtvarný odbor či je toto najdôležitejšie čo Vás trápi.  

 

Odpovedala p. riaditeľka Badinková:    

Telocvičňa zatiaľ sme pristúpili k spolupráci s Technickými službami praskol nám vodovod. 

Čo chcem pekne poďakovať k TS. Pomohli nám aj v čase prázdnin. Potrebujeme čas v úrade 

som len tretí mesiac. Veľa vecí musíme riešiť koruna stavu. Od budúceho týždňa už 

spúšťame aj ranné hodiny. Nemali sme kapacity na raný školský klub. Pani vychovávateľky 

museli byť na iných miestach. Áno získali sme financie na 4 asistentov a jedného školského 

psychológa.  

 

Odpovedala p. riaditeľka Škrváňová: 

Naše umelecké odvetvie je v priestoroch, ktoré nie je až tak vyhovujúce. Spodná voda ide 

do našej kotolne. Robilo sa nové asfaltové parkovisko z čoho sa teším, ale tak urobili ten 

spád, že keď je prietrž mračien  tak tá voda ide k nám do budovy.  

 

Do rozpravy sa zapojila: 

p. Pastírová: 
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Ďakujem pani riaditeľkám, že prišli, ale aj za to, že koľko toho v koróna kríze urobili. Mám 

návrh, že keď bude bod programu, otázky na riaditeľov aby boli presunutý na skorší čas.     

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču: 

Na budúce Vám povieme predpokladaný čas kedy máte prísť.  

 

 Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Nevidím problém v posunutí programu to je naša vec ako program schválime. Je telocvičňa 

najhoršie čo Vás trápi pani riaditeľka ZŠ? Ohľadom priestorov v ZUŠ či ste dospeli 

k nejakému riešeniu? Ale ste v štádiu hľadania vhodných priestorov? 

 

 

Odpovedala pani riaditeľka ZŠ Badinková:    

Telocvičňa potrebuje novú strechu. Vo vlastnej réžií riešime okná, ktoré začali tiecť.  

 

Odpovedala pani riaditeľka ZUŠ Škrvaňová:  

Nájsť priestor je ťažké. Verím, že sa nájde dáke pracovné stretnutie, kde nájdeme dáke 

riešenie. Ja som dala jeden návrh ZUŠ si dala vypracovať štúdiu.  

   

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Pani riaditeľky prosím Vás aby ste si zosumarizovali najvážnejšie veci, ktoré potrebujete 

riešiť. Dva krát sme neboli vo výzvach na telocvičňu úspešný. Je na rozmyslenie či 

telocvičňu si nejdeme robiť vo vlastnej réžií.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča uzavrel rozpravu a poďakoval sa riaditeľkám za ich účasť 

a trpezlivosť.   

 

 

12. Interpelácie poslancov na starostu obce 

p. Krupa:  

Dokončí sa ešte v tomto čase orez a úprava drevín na cintoríne, hlavne sa to týka vysokých 

líp.  

 

p. Vrbovský : 

Potôčky dokončiť ten odtokový kanál- mrežu. Ako je na tom?  

Vyčistiť teplicu čo ide popri pani Molčanovej? Aj Tajch sme plánovali vyčistiť? 

Čo sa týka nánosu dreva pod mostom. Ako sa povodie Hrona k tomu stavia?  

Za ulicou ako sa odbočuje k p. Farárikovej je to zarastené v zákrute. Korene zasahujú do 

cesty?  

 

Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča: 

K Lipám sa vyjadrím písomne. Tajch je naplánovaný myslím na koniec tohto mesiaca. Ale 

žľab pri pani Molčanovej je to súkromný pozemok. 
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p.Pastírová: 

Tam ide voda od p. Jenulu z ulice Vladislava Valacha. Obec to čistila preto aby mala ísť 

kadiaľ voda. 

 

Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča:  

Áno to môžem vyčistiť, ale nebudeme čistiť súkromný pozemok.    

 

p. Rolincová: 

Ako sme pokročili pri od kúpe pozemku na vysporiadanie cesty ku cintorínu?  

Ako využívame a kto využíva  hlavnú skládku odpadu? Či obec o tom vie, že sa veľa vecí 

zvláča. 

 

p. Hlaváčik: 

Či sa kosí pozemok za domami, ktoré obec odkúpila? 

Poškodený plot na cintoríne.  

Aktualizovať webovú stránku sú tam staré mená. 

Či sú informácie ohľadom pani kontrolórky? 

Pozemok pri Tajchu či náhodou p. starosta už niečo nevieš o ochote odpredať? 

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Kosenie sa vykonávalo, určite raz.  

Kontakty sú aktuálne všetky.  

Na ostatné odpoviem písomne.  

 

p. Pastírová: 

Ženy chcú cvičiť v Starej Valaskej či je to možné?  Au koho je kľúčik? 

Deratizáciu predtým pre nás spoločnosť Babolna oni robili hĺbkovú deratizáciu kanalizácie. 

Neviem či je toto vhodná firma, ktorú máme teraz. Nerobia dostatočnú deratizáciu.  

 

  

13. Diskusia 

 

Starosta dal slovo p. Múkovi: 

 

Za posledné dva týždne sa zmenilo a prečo neverím prečo nebudú dodržané termíny. 

- Na východnej strane je cyklotrasa spravená do polovičky. Pri počte 3 pracovníkov to 

niesú schopní spraviť do termínu.  

- Čo spomínal kanál p. Vrbovský čo tečie dažďová voda do Hrona tak to nieje len 

dažďová voda, z ulice Vladislava Valacha, ale cez pozemok ako bývajú Ridzoňovci 

tak práve do tohto kanála je odvodnená celá cyklotrasa na západnej časti.  
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Starosta dal slovo p. Šajgalíkovej: 

Ako sme Vám viac krát hovorili aj na osobnom stretnutí, aj keď sme boli na stretnutí s pánom 

primátorom máme veľký problém dostať sa pešo na vlastný pozemok. Pred pár rokmi obec 

schválila kopanie optiky na základe toho nám boli odstránené schody. Firma nám, ale 

sľúbila, že keď dokončia práce schody opravia dajú do pôvodného stavu. A z takto bez 

schodov už žijeme dva roky. A teraz, keď sa robí cyklotrasa došlo k tomu, že nám tam ešte 

vykopali jamu, ktorú nám potom z časti zakopali. Pýtam sa či mám dať písomnú sťažnosť, 

alebo to mám riešiť cez médiá. Robotníci nám tam dali palety napriek tomu, že tie palety 

som im povedala, že tam nemajú dávať.  

 

Odpovedal p. starosta obce Valaská Mgr. Jenča: 

Je pravda, že v rámci realizácie cyklotrasy, keď chodím na kontrolné dni vidím, že 

nedodržujú to na čom sa dohodneme.  Pošleme to rovno na vedenie nie vedúcemu.  

 

Starosta dal slovo p. Múkovi: 

Kde mám istotu, že sa pustia do rekonštrukcie do vjazdov do domov?  

 

Odpovedal starosta Mgr. Jenča: 

Oni to určite napravia minimálne do tej podoby v akej to predtým bolo. 

21. 9.2020 je kontrolný deň všetko spíšeme a všetky pripomienky spíšeme a pošleme.  

 

Starosta dal slovo Ing. Dundovičovi: 

My poslanci sme nikdy neriešili dáky problém s T- comom ani sme nevedeli, že dáky 

problém je.  

 

Starosta dal slovo p. Kúdelkovej: 

Tá Zyri firma vám to kopala vtedy? Nám rozbili celú záhradku. Ja som priamo napísala na 

riaditeľa. Všetko nám preplatili.  

 

Starosta dal p. Vrbovskému: 

Chcel by som pochváliť Aktivačných pracovníkov. Lebo za veľa vecami stoja aj Aktivačný 

pracovníci.  

 

Starosta dal p. Krupovi: 

Ja by som chcel pochváliť nielen Aktivačných pracovníkov, ale aj koordinátorku, ktorá ich 

vedie.  

 

Starosta dal slovo p. Hlaváčikovi: 

Mám návrh na uznesenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ UKLADÁ 
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komisiám finančnej, stavebnej , kultúrnej a komisii životného prostredia prerokovať 

víťazný návrh rekonštrukcie námestia 

 

II/ŽIADA 

starostu obce o zorganizovanie stretnutia poslancov a členov komisií pri obecnom 

zastupiteľstve s autormi víťazného návrhu za účelom prerokovania návrhu rekonštrukcie 

námestia a pripomienok komisií a ich možného zapracovania do výslednej projektovej 

dokumentácie do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu.  

Pán Bánik mal pripomienku aby tam bolo zohľadnené aj časové hľadisko.  

 

Uzatváram rozpravu k danému bodu. 

Poprosím p. Hlaváčika aby predniesol svoj návrh.   

 

Uznesenie č. 81/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ UKLADÁ 

komisiám  finančnej, stavebnej, kultúrnej a komisií životného prostredia prerokovať 

víťazný návrh rekonštrukcie námestia 

 

II/ŽIADA 

starostu obce o zorganizovanie stretnutia poslancov a členov komisií pri obecnom 

zastupiteľstve s autormi víťazného návrhu za účelom prerokovania návrhu rekonštrukcie 

námestia a pripomienok komisií a ich možného zapracovania do výslednej projektovej 

dokumentácie do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

ZA: 5(Ing. Bánik, Pastírová, Vrbovský, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová Msc) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL  SA: 3 (PhDr. Mgr. Kúdelková, Krupa, Ing. Dundovič) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Starosta dal slovo p. Kúdelkovej:  

Bolo by dobré vyčleniť jedno parkovacie miesto pre sanitky pri lekárni z dôvodu, že už pár 

krát sa tam stalo, že niekto odpadol a sanitka nemala kde zastať.  

Pán Igor Horský má pripomienku, že  ako sa založilo zrkadlo pri cintoríne, tak autá chodia 

tadiaľ veľmi rýchlo.  

Na Partizánskej ceste sú šachty tak sa chcem spýtať čo sa ide s nimi robiť?  

Chcela by som poprosiť aby spojnica popri nás na Partizánskej ceste bola na zimu uzavrela.  
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Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Rozprával sa s p. Horským. Partizánsku cestu sme riešili s regionálnou správou ciest.   

 

Starosta dal slovo p. Dundovičovi: 

Chvalabohu za to zrkadlo pri cintoríne.  

 

Starosta dal slovo p. Kúdelkovej: 

Bolo by dobré tam aspoň „zebru“ urobiť.  

 

Starosta dal slovo p. Rolincovej: 

Akým spôsobom bol projekt ulica Hronská od prezentovaný občanom a kedy bol od 

prezentovaný občanom? Ako dopadla Urbanistická štúdia pod Hrbom? A či máme túto 

štúdiu? Akým spôsobom budeme ďalej riešiť cestu pod Hrbom. Ľudom, ktorým sme 

odpustili pohľadávky tak majme na pamäti aby sa im nič nedávalo.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Povedali ste veľa nezrovnalosti aj čo sa týka Teplice. Teplica sa ide konca tohto mesiaca 

čistiť. Ostatné veci, ktoré povedala pani Rolincová starosta Mgr. Jenča upresnil.  

 

Starosta dal slovo p. Pastírovej: 

Vyzvať občanov miestnym rozhlasom aby zelený odpad nedávali pred bráničky hlavne na 

Partizánskej ceste a Pod Hrbom.  

 

 

4. Záver 

 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie 

jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. septembra 2020 

si môžete pozrieť  na obecnej stránke v priečinku obec, obecné zastupiteľstvo, zasadnutia 

OZ, zasadnutie zo dňa 16. septembra 2020- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie:  https://tveso.sk/ocz-valaska-16-9-2020/ 

 

 

Valaská, 23.9. 2020 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka ocú Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

PaedDr. Matúš Magera     PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková 

overovateľ zápisnice       overovateľ zápisnice  

https://tveso.sk/ocz-valaska-16-9-2020/
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