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Zápisnica 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

konaného 13. novembra 2019 

v zasadačke Obecného úradu Valaská 
 

 
 

Začiatok zasadnutia: 16:00 hod. 

Koniec zasadnutia: 19:49 hod. 

 

Prítomní poslanci: 

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

Ing. Rolincová, Msc. PaedDr. Magera 

Ospravedlnení: Datko, Jozef Vrbovský, Ing. Bc. Mária Pohančániková 

Neprítomní: 

Datko 

Ing. Rolincová, Msc 

Ing. Bc. Mária Pohančániková 

Jozef Vrbovský 

 

Skorší odchod: PhDr. Mgr. Kúdelková (18:58) 

Mgr. Karolová ( 19:10) 

PaedDr. Magera (19:11) 

 
 

1. Otvorenie 
 

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

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. Na zasadnutie boli pozvaní všetci poslanci pozvánkou. 

Starosta obce   na základe prezenčnej listiny oznámil, že na zasadnutí OcZ   je prítomných     8 

poslancov. Ospravedlnil sa poslanec: Datko a Jozef Vrbovský avizoval neskorší príchod. 

Starosta obce ospravedlnil kontrolórku obce Valaská Ing. Bc Máriu Pohančánikovú zo 

zdravotných dôvodov. 
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

 

Predkladá: starosta obce. 

Starosta obce prečítal návrh programu, ktorý bol zverejnený na web stránke obce, ako aj na 

úradnej tabuli obce. 

 

Starosta predložil program rokovania obecného zastupiteľstva  poslancom na schválenie. 

 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Poprosil aby aj v uznesení bol schválený program. 

 

Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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SCHVAĽUJE 

program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Materiály predkladané starostom obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

4.2.Návrh VZN č. 4/2019 o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej 

zelene na území obce Valaská 

4.3.Návrh VZN č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Valaská 

4.4.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu 

č. 12/2019 

4.5.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 13/2019 

4.6.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu 

č. 15/2019 

4.7. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

4.8. Schválenie investícií – PD Hronská 

4.9.Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

4.10. Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Valaská 

5. Majetkové záležitosti 

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

358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely 

5.2. Zámer prenájmu obecného bytu 

6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ, ZŠ a ZUŠ 

6.1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

6.2 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MS 

6.3 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ 

6.4 Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2019 - 2024 

7. Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady 

SR 2020 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Mgr. 

Hlaváčik, Martin Krupa, PaedDr. Magera ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 
 

V zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení dávam návrh na doplnenie 

programu rokovania a to bodu 4. 11 - Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení 

licencie na jeho používanie č. 2/2019. 
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Starosta dal hlasovať o zmene, resp. doplnené programu rokovania šiesteho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva o bod 4.11. 

 

 
Návrh na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva, resp. doplnenie bodu 

programu 4.11  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča,  starosta obce 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 
SCHVAĽUJE 

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

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

obecného zastupiteľstva obce Valaská bod programu 4.11 – Zmluva o vytvorení diela na 

objednávku a udelení licencie na jeho používanie č. 2/2019 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Mgr. 

Hlaváčik, Martin Krupa, PaedDr. Magera ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

 

 

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice) 
 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Ing. Alexandra Poliaková, zamestnankyňa OcÚ 

Valaská, 

za overovateľov zápisnice poslancov:  Blažena Pastírová Ing. Peter Bánik 

 
 

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

za členov: Mgr. Hlaváčik, Martin Krupa, 
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Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) SCHVAĽUJE  návrhovú komisiu 

b) VOLÍ návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: Ing. Ján Dundovič 

Členovia: Mgr. Róbert Hlaváčik; Martin Krupa 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 7 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Krupa, 

PaedDr. Magera) 

Proti: 0 

Zdržal sa:  1 (Mgr. Hlaváčik) 

 

4. Materiály predkladané starostom obce 

4.1. Správa o plnení uznesení z 5. zasadnutia Obecného Zastupiteľstva obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča starosta obce. 

V materiáloch máte predložené všetky prijaté uznesenia 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 
 

Otváram rozpravu k predmetnému bodu: 

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Hlaváčik: 

- faktická poznámka heslovite uviesť čo je predmetom uznesenia 

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- je tam aj názov uznesenia, ktorého bodu rokovania sa to týka. Je to tam uvedené. 

 

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

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 
BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

 
Správa o plnení uznesení z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 
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Schválenie programu rokovania 

Uznesenie č. 67/2019 – informatívne, vypustiť zo sledovania 

 
Procedurálne otázky /určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice) 

Uznesenie č.68/2019 – informatívne, vypustiť zo sledovania 

 
Správa o plnení uznesení z 3. a 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 69/2019 – informatívne, vypustiť zo sledovania 

 
Návrh voľby predsedu Komisie pre šport 

Uznesenie č. 70/2019 – informatívne, vypustiť zo sledovania 

 
Návrh voľby člena Komisie pre financie a správu majetku obce 

Uznesenie č. 71/2019 – informatívne, vypustiť zo sledovania 

 
Návrh voľby člena Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Uznesenie č. 72/2019 – informatívne, vypustiť zo sledovania 

 
Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2019 

Uznesenie č. 73/2019 – zapracované, vypustiť 

 
Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2019 

Uznesenie č. 74/2019 – zapracované, vypustiť 

 
Prerokovanie Správy o hospodárení za rok 2018 príspevkovej organizácie Technické služby 

Valaská 

Uznesenie č. 75/2019  – informatívne, vypustiť zo sledovania 

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

poľnohospodárske účely 

Uznesenie č. 76/2019, v plnení 

 

 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 8 

Za: 8 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová,, Krupa, 

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené. 

 
 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.2. Návrh VZN č. 4/2019 o správe a údržbe verejnej zelenej a ochrane drevín verejnej 

zelene na území obce Valaská  
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vymedzenie 

podmienok pre výsadbu, ochranu a správu verenej zelene na území obce Valaská. Všetky 

činnosti, zásady a postupy súvisiace s tvorbou, údržbou a ochranou verejnej zelene musia byť 

v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Valaská a Dokumentom starostlivosti o dreviny 

obce Valaská. Návrh VZN č. 4/2019 bol na elektronickej úradnej tabuli a úradnej tabuli 

vyvesený dňa 29. 10. 2019 V rámci pripomienkového konania, 6. 11. 2019 bola predložená 

jedna pripomienka, nahradiť pôvodné znenie Článku 7 bod (7) nasledovne: „kontrolu 

dodržiavania tohto nariadenia sú okrem starostu obce oprávnení vykonávať aj poverení 

zamestnanci obce a hlavný kontrolór obce“. 

 

 

 

 
Príchod poslankyne Ing. Rolincová, Msc. 16:15 hod 

 

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

uznesenie. 

 
 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. 4/2019 o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území 

obce Valaská 

 

 

 
II/ SCHVAĽUJE 

trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov 

pozmeňujúci návrh Ing. Petra Bánika 

nahradiť pôvodné znenie Článku 8 bod (7) nasledovne: 

„Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú okrem starostu obce oprávnení vykonávať aj 

poverení zamestnanci obce a hlavný kontrolór obce.“ 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:9 



7  

Za: 9(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Krupa, 

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová, Msc.) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

- poďakovanie referentke Mgr. Maličkej za spracovanie materiálov 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- otázka k článku 5 ods. 2 pís. a, b či bude v rozpore s týmto nariadení, keď si občan 

odtrhne napr. halúzku zlatého dažďa. Lebo táto časť hovorí, že je zakázané lámať, trhať 

dreviny. 

Do rozpravy sa prihlásila referentka obecného úradu Mgr. Maličká 

- keď niekto odtrhne halúzku napr. zlatého dažďa za to nebude pokutovaný. Je to 

myslené vo väčšom rozsahu. 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

- keď bude znehodnotený strom vtedy budeme využívať VZN. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- otázka či bolo VZN konzultované právnickou firmou. 

Do rozpravy sa pridal starosta obce Mgr. Jenča: 

- áno VZN bolo odkonzultované s našimi právnikmi 

 

 

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

za uznesenie. 

 
 

Uznesenie č. 82/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 
UZNÁŠA SA 

na základe ust. § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. g) a v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská č. 4/2019 o správe a údržbe verejnej 

zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská so schválenými zmenami. 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:9 
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Za: 8(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Krupa, 

PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc.) 

Proti: 0 

Zdržal sa: Mgr. Hlaváčik 

 

 
 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.3. Návrh VZN č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Valaská 
Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje povinnosti vlastníkov, 

správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov a 

návštevníkov obce Valaská s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať 

čistotu a poriadok na území obce. Uvedený návrh bol na elektronickej úradnej tabuli a úradnej 

tabuli obce vyvesený od 29. 10. 2019. V rámci pripomienkového konania – 6. 11. 2019 – boli 

doručené dve pripomienky a to Mgr. Dany Kmeťovej, prednostky obecného úradu, ktorá 

navrhuje: Vypustiť v článku 6 odstavec 2. Nakoľko podľa § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 

„Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti 

chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií“. 

Vypustením odst. 2 sa mení číslovanie nasledovných odstavcov uvedeného článku. Odst, 3 sa 

mení na odst. 2 a ďalej. 

Zároveň z uvedeného dôvodu navrhujem vypustiť v pôvodnom článku 6 ods.4 slovné spojenie 

„komunikácií III. triedy“ a vypustiť vo vete v článku 6 odst. 4, číslo „2“. Navrhované znenie 

pôvodného čl. 6 ods. 4 by bolo nasledovné: 

„ Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií, 

vrátane chodníkov vymedzených v čl. 6 ods. 1 zabezpečuje obec podľa Dokumentu organizácie 

a riadenia zimnej služby na príslušnú zimnú sezónu prostredníctvom poverenej organizácie, tj. 

Technickými službami obce Valaská.“ 

Ďalšiu pripomienku vyslovila poslankyňa Blažena Pastírová, ktorá navrhuje v Článku 5 odst. 7 

písm. v) doplniť text nasledovne: 

fajčiť a požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných priestoroch v rozpore s osobitným 

právnym predpisom, s výnimkou organizovania kultúrno-spoločenských podujatí 

organizovaných obcou. Na vyvodenie administratívnej zodpovednosti za priestupok podľa 

ustanovenia § 48 zákona o priestupkoch, sú relevantné tieto okolnosti: 
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- Platné a účinné VZN obce zakazujúce alebo obmedzujúce požívanie alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach; 

- Požitie nápoja osobou na mieste a v čase, kedy vo VZN zakazuje, pričom táto 

skutočnosť musí byť spoľahlivo preukázaná; 

- A spoľahlivé preukázanie, že nápoj, ktorý osoby požila je alkoholickým nápojom. 

Výnimku tvorí ustanovenie § 2 ods. 2 ZOZAN podľa ktorého, osoby do 18 rokov nesmú požívať 

alkoholické nápoje a sú povinné sa podrobiť orientačnej dychovej skúške. V tomto prípade sa 

ale jedná o priestupok podľa ZOZAN a nie podľa zákona o priestupkoch. 

 
Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka obce Mgr. Kmeťová: 

- obec má zákonu povinnosť starať sa o údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. 

Došlo k pochybeniu, preto je potrebná náprava aby to bolo v súlade so zákonom 

a platnou legislatívou. Preto odporúčam zapracovanie tejto pripomienky. Čo sa týka 

pripomienky p. Pastírovej nenavrhujem zapracovať túto pripomienku do návrhu VZN. 

 

 
Príchod poslanca Jozefa Vrbovského 16:30 hod 

 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- či v najbližšej dobe bude zapracované VZN ohľadom pitia alkoholických nápojov na 

verejných priestranstiev v obci Valaská čím potom môžeme zamedziť tento neduh. 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

- budúci rok začneme pracovať na VZN o pití alkoholu na verejných priestranstiev 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

- je potrebné riešiť pitie alkoholických nápojov na verejnosti osobitným nariadením, 

keďže je na to osobitný zákon. Ale aj osobitný zákon je na fajčenie. Vyhradiť 

konkrétne miesto, kde je povolené fajčiť a konkretizovať, kde je zakázané fajčiť. 

Navrhujem dať pozmeňujúci návrh. 

 

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

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 83/2019 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Valaská 

 

 
II/ SCHVAĽUJE 

Trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov 

pozmeňujúci návrh Mgr. Dany Kmeťovej, prednostky obecného návrhu 

a) Zmenu textu čl. 6 a to vypustenie ods. 2 uvedeného článku. 

Vypustením ods. 2 sa mení číslovanie nasledovných odstavcov uvedeného článku. 

Ods. 3 sa mení na ods. 2 a ďalej. 

b) Vypustiť v  pôvodnom  článku  6  ods.  4  slovné  spojenie  „komunikácií  III.  triedy“ a 

vypustiť vo vete v článku 6 ods. 4, číslo „2“. Navrhované znenie pôvodného čl. 6 ods. 

4. 

c) Nové  znenie  čl.  6  ods.  3:  „  Zimnú  údržbu   verejných   priestranstiev,   zjazdnosť a 

schodnosť miestnych komunikácií, vrátane chodníkov vymedzených v čl. 6 ods. 1 

zabezpečuje obec podľa Dokumentu organizácie a riadenia zimnej služby na príslušnú 

zimnú sezónu prostredníctvom poverenej organizácie, tj. Technickými službami obce 

Valaská.“ 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 
 

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

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 84/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 
NESCHVAĽUJE 



11  

Trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov 

pozmeňujúci návrh Blaženy Pastírovej 

 
v Článku 5 odst. 7  písm. v) doplniť text nasledovne: 

fajčiť a požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných priestoroch v rozpore s osobitným 

právnym predpisom, s výnimkou organizovania kultúrno-spoločenských podujatí 

organizovaných obcou. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 
 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 85/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 
SCHVAĽUJE 

Trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov 

pozmeňujúci návrh Mgr. Róberta Hlaváčika, poslanca obecného zastupiteľstva 

 

 
vypustiť v Článku 5 ods. 7 písm. v) ; nasledovné písmená uvedeného odstavca sa automaticky 

premenúvajú v abecednom poradí. 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 
 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- otázka k článku 3 ods. 5 stanovištia musia byť označené, aby bolo zrejmé ku ktorému 

bytovému domu daný kontajner patrí, spoločenstvá si musia označiť svoje kontajnery. 

- otázka k článku 3 odsek 7 na verejných priestranstvách je zakázane trvalé umiestnenie 

nádob na odpad na verejných komunikáciách alebo verejných priestranstvách okrem 

potrebného nevyhnutného času pred ich vyprázdnením. V praxi vieme, že majú všetci 

kontajnery na verejných priestranstvách. Kde si potom majú dať spoločenstvá nádoby 

na odpad. 

Do rozpravy sa pridala prednostka Mgr. Kmeťová: 

- bytové spoločenstvá nemajú na miestnych komunikáciách umiestnené tie nádoby na 

odpad 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- navrhujem na konci odseku doplniť text „to sa netýka bytových domov“. 

 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- navrhujem doplniť „okrem miest na to určených“. 

navrhujem to dať pred „znemožňovanie odvozu domového odpadu nevhodným parkovaním 

motorových vozidiel pred stanovišťom nádob na odpad“. 

 
 

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

uznesenie. 

 
 

Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

 
SCHVAĽUJE 

Trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov 

pozmeňujúci návrh Mgr. Róberta Hlaváčika, poslanca obecného zastupiteľstva 

 

 
upraviť v Článku 5 ods. 7 písm. a) text nasledovne: 

„trvalé umiestnenie nádob na odpad na komunikáciách alebo na verejnom priestranstve okrem 

nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením, okrem miest na to určených, 



13  

znemožňovanie odvozu domového odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel pred 

stanovišťom nádob na odpad“. 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 
Rozprava k celému bodu: 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc. 

- otázka k bodu 7 v článku 5 písmena o, tam hovoríme o prikrmovaní zvierat. Konkrétne 

sa mi jedná o Tajch lebo tam dochádza k prikrmovaniu zvierat na verejnom priestranstve 

a to občas môže vyzerať ako znečisťovanie priestranstva. 

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

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 87/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

UZNÁŠA SA 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a s § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) na 

Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území obce Valaská so schválenými zmenami. 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 
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4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.4. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – rozpočtové opatrenie v kompetencii 

starostu č. 12/2019  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

Z dôvodu zmeny objemového a konštrukčného charakteru a prác naviac, ktoré sa zistili pri 

realizácii montážnych prác na obnove podlahy javiska v Kultúrnom dome bolo potrebné 

uzavrieť Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Z toho dôvodu bola vykonaná zmena rozpočtu v sume 

1 490 € na oddiely Kultúrny dom a položke 717 – rekonštrukcie a modernizácie. Zmena bola 

vykonaná presunom rozpočtovej položky 721 – kapitálový transfer príspevkovej organizácii  z 

oddielu 0451 Doprava, nakoľko táto nebola vyčerpaná – náklady na nákup vozidla boli nižšie 

ako bol schválený rozpočet. 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- bolo to pre jednané na finančnej komisii 

 

 
 

Uznesenie č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 
BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 12/2019 

 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 
 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.5. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 13/2019 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obec Valaská prijala od Okresného úradu BB finančné prostriedky na nenormatívne 

financovanie základných škôl v celkovej sume 12 086 €, v tejto sume úprava rozpočtu 
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v príjmovej časti zriaďovateľa, vo výdavkovej časti rozpočtovej organizácie s prenesenými 

kompetenciami ZŠ J. Simana 

Obci Valaská bola poskytnutá dotácia Ministerstvom financií SR  v sume 12 500 € 

na rekonštrukciu Domu smútku, úprava rozpočtu v len príjmovej časti, vo výdavkovej časti 

bude úprava rozpočtu vykonaná pri skutočnej realizácii rekonštrukcie. 

Na základe uvedeného som schválil rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov. 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- bolo to riešené na finančnej komisií, neboli k tomu pripomienky 

 
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik, 

- čo bude predmetom opráv v dome smútku, kedy by sa to malo v budúcom roku 

realizovať. 

Do rozpravy sa pridal starosta obce Mgr. Jenča: 

- dotácia sa využije na rekonštrukciu a opravu strechy (zateplenie  nová krytina) 

 
 

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

uznesenie. 

 

 

 
Uznesenie č. 89/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 
BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 13/2019 

 

 

 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 
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4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.6. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii 

starostu č. 15/2019 
 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 
Na základe predbežného prieskumu trhu a konzultácie s dopravným projektantom boli predbežné 

náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie vyčíslené na 19 800 € s DPH. 

Keďže zostatok na oddiely Cestná doprava je k 31.10.2019 18 400 €, schvaľujem presun z oddielu 

Rozvoj obce, kde položka projektová dokumentácia nie je vyčerpaná. Na základe uvedeného som 

schválil rozpočtové opatrenie 15/2019 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- kedy plánujeme mať hotovú projektovú dokumentáciu 

Do rozpravy sa pridal starosta obce Mgr. Peter Jenča: 

- do konca roka by mala byť čiastková projektová dokumentácia 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- je to prerokované finančná komisia nemá námiestky 

 
 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 90/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 
BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 15/2019 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 

 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 
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4.7. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Uvedeným návrhom uznesenia žiadam obecné zastupiteľstvo o schválenie zmeny rozpočtu 

nakoľko: 
 

obec plánuje od 1.1.2020 spustiť novú webovú stránku obce, na jej spustenie je 

potrebné vykonať zrealizovanie prác z jedného redakčného systému do druhého ešte 

v roku 2019, z tohto dôvodu je potrebné navýšiť podpoložku 637040 služby v oblasti 

informačno-komunikačných technológií o sumu 5 000 € 

 

Nakladanie s odpadovými vodami – na rozpočtovanie podpoložky 637005 špeciálne 

služby v sume 7 000 € – vyhotovenie monitoringu kanalizácie v materskej časti obce 

a na Piesku ako podklad na opravy a na zlegalizovanie kanalizácie 

 

Bývanie a občianska vybavenosť – obecné byty – obec Valaská je vlastníkom bytov 

na Nám. 1.mája 460/8, na ktorých je evidovaný nedoplatok v celkovej sume 16 250 €, 

z toho dlžoba za Bartošovcov je 12 887 € a za Harvanovcov 3 341 €. Ako vlastník 

bytov sme túto dlžobu bytovému domu povinní uhradiť, z toho dôvodu žiadame 

navýšenie rozpočtu na podpoložke 637004 všeobecné služby o sumu 16 250 € 

 

Predškolská výchova – potreba zakúpiť v Materskej škole profesionálne umývačky 

riadu z dôvodu opotrebovanosti a kazivosti pôvodných umývačiek, navýšenie 

podpoložky 633004 nákup strojov, prístrojov o sumu 2 400 € 

 

Základné vzdelanie – materiálno-technické vybavenie, zabezpečenie didaktickej 

techniky, športových potrieb na krúžkovú činnosť a učebných pomôcok a hier pre 

školský klub detí pre ZŠ J. Simana na podpoložkách 633002, 633006 a 633009 

v celkovej sume 3 260 €. 

 

Prednostka informovala o zmene ceny zo 7000 eur na 33 000 eur pri vyhotovení monitoringu 

kanalizácie v materskej časti obce a na Piesku. A to z dôvodu, že 13.11.2019 nám boli doručené 

relevantné výstupy a lehoty do kedy musí byť vyčistená kanalizácia a urobený následný 

monitoring danej kanalizácií. Čiže z tejto strany roku by sme to chceli celé zrealizovať. Je to 

možné aj v mesiaci december. 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- informoval, že všetko čo je uvedené bolo prebraté a odsúhlasené na finančnej komisií. 

Doporučuje spraviť vyčistenie a monitoring kanalizácie v tomto roku, keďže sú ešte na 

to dostupné financie. 

Doplnil starosta obce Mgr. Jenča, že následné budeme napojený na novú vetvu kanalizácie. 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- nedoplatok na obecných bytoch nevznikol v súčasnosti, ale je to nedostatok, ktorý sa 

ťahá už niekoľko rokov. 

- možnosť vymáhania tejto čiastky 
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- poďakovanie vedenie obce, že sa pristúpilo k týmto krokom a je vôľa to riešiť. 

Do rozpravy sa pridal starosta obce: 

- samozrejme, že sa budeme snažiť aby sme tie peniaze dostali späť. 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

- keby sme tento dlh neuhradili, vznikli by penále, ktoré by navýšili ešte odliv finančných 

prostriedkov z obecného úradu. Treba vymáhať peniaze naspäť. 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- sfunkčnenie stránky nadčasovejšie, sprevádzkovanie určitého rozhrania pre poslancov 

a občanov 

- chceme ju odovzdať do užívania tretej osoby. Kedy dôjde k odovzdaniu kanalizácie 

tretej osobe. Kedy by sme sa napojili na novú kanalizáciu? 

- nájsť spôsob na vymáhanie finančných prostriedkov od neplatičov 

- na budúci rok budú mať Základná škola a Materská škola ponížené finančné 

prostriedky. 

Do rozpravy sa pridal starosta obce Mgr. Jenča: 

 
- neplatiči sú rodičia a majiteľkou domu je dcéra 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- webová stránka bude nadčasovejšia a mala by byť hotová do konca roka 

- do konca roka vyčistenie kanalizácie  a hneď na to následné monitorovanie 

- odovzdanie kanalizácie najneskôr do konca septembra 2020 (ústne podanie) 

- necháme to na právnych zástupcov, ktorí podniknú určite nejaké kroky. Určite Vám 

bude podaná informácia. 

 
Do rozpravy sa pripojil Mgr. Hlaváčik: 

 
- položky kanalizácia a dlh bytov sú bohužiaľ nutné a je to potrebné riešiť 

- veľmi mi záleží na komunikácií s občanmi a súhlasím za novú nadčasovú webovú 

stránku 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 91/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 
SCHVAĽUJE 
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Pozmeňujúci návrh na návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

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

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

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

opatrenie č. 14/2019 

 

 
zvýšenie výdavkov: 

 

program 1 0111 Verejná správa + 5 000 € 

program 4 0520 Nakladanie s odpadovými vodami + 30 000 € 

program 5 0660-1 Bývanie a občianska vybavenosť + 16 250 € 

program 8 09111 Materská škola + 2 400 € 

 09121 Základná škola J. Simana + 3 260 € 

 

 
v celkovej sume zvýšenie výdavkov +   56 910 € 

Pokračovanie uznesenia OcZ č. 91/2019 zo dňa 13. 11. 2019 

 

 
Dôvodová správa 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

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

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov, a to 

 

 
zvýšenie výdavkov: 

program 
 

1   Správa obce  

 0111   Verejná spáva 

4   Ochrana životného prostredia 

/ 637 služby +   5 000 € 

 0520   Nakladanie s odpadmi 

5   Rozvoj obce 

/ 637 služby + 30 000 € 

 0660-1   Bývanie a občianska vybavenosť 

8  Vzdelávanie 

/ 637 služby + 16 250 € 

 09111   Materská škola / 633 materiál + 2 400 € 
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 09121  Základné vzdelanie /  633  materiál + 3 260 € 

 
v celkovej sume + 56 910 € 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 

 

 

 

4. Dokumenty predkladané starostom obce 

4.8. Schválenie investícií – PD Hronská 
 

 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obecný úrad má v pláne uchádzať sa o dotácie na rekonštrukciu ul. Hronská. 

Aby sa mohla obec o nenávratný finančný príspevok uchádzať je potrebné mať spracovanú 

komplexnú stavebne schválenú projektovú dokumentáciu. Takúto dokumentáciu je potrebné 

mať k dispozícií vopred, pretože proces jej vypracovania a následného stavebného povolenia je 

časovo náročný a vždy prekračuje lehoty výziev. 

Projektová dokumentácia by mala byť rozdelená na logické samostatné časti – stavebné 

objekty: 

 
 Samostatná miestna komunikácia 

 Jednostranný chodník 

 Priľahlé parkovanie k miestnej komunikácii 

 Odvodnenie komunikácie 

 Dočasné a trvale dopravné značenie 

 

Na horeuvedený rozsah navrhnutých častí projektovej dokumentácie – pre ul. Hronská (v 

rozsahu 1,2 km) je predpokladaná najnižšia cena 19. 800,- € s DPH. 

 
 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásil pani Pastírová: 

- otázka či bude v projektovej dokumentácií zahrnuté aj odkanalizovanie tých pár 

domov na Hronskej ulici. 
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Do rozpravy sa pripojil starosta obce Mgr. Jenča: 

- bude urobená projekcia aj na ulicu Hronská, momentálne v tejto projektovej 

dokumentácií nie je zahrnutá. 

 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

 

- bude nám zaslané aj oficiálne stanovisko z vodárenskej spoločnosti . 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- otázka či projektant sa bude vyberať, alebo je už vybratý. 

 
 

Do rozpravy sa pripojil starosta Mgr. Jenča: 

- projektanta už máme vybratého. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- či bude aj verejnosť zapojená do tejto projektovej dokumentácií, keďže sa bude riešiť 

aj chodník od železničnej stanici pri cintoríne až po pílu pri Ranči. 

 

Do rozpravy sa pripojil starosta Mgr. Peter Jenča: 

- pravdepodobne urobíme stretnutie, kde predložíme dve varianty. 

 

Do rozpravy sa pridala prednostka Mgr. Kmeťová: 

- suma 19. 800 eur s DPH je presne za to čo je uvedené v návrhu uznesenia. Áno 

budeme komunikovať s občanmi a vypočujeme si och názor. Netreba zabúdať na 

časové hľadisko. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- občania môžu kľudne osloviť hociktorého poslanca a povedať im svoje pripomienky. 

 

Do rozpravy sa prihlásil pán Krupa: 

- obyvatelia Hronskej už teraz majú predstavu, kde sú aby bol chodník a kde parkovacie 

miesta. 

 

Do rozpravy sa prihlásila pani Pastírová: 

- otázka či by nebolo možne zahrnúť do uznesenia ja odkanalizovanie domov na 

Hronskej. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- na kanalizáciu musíme využiť iné fondy. To sa bude riešiť zvlášť nie v tejto 

projektovej dokumentácií. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc: 

- je podstatné aby občania vedeli od kedy do kedy môžu dávať svoje pripomienky. Je 

vhodné aby ten istý projektant, ktorý projektuje tento konkrétny projekt aby zahrnul aj 

kanalizáciu. Jednotlivé časti tohto projektu sa potom dajú oddeliť a použiť na iné 

výzvy. 

 

Do rozpravy sa pripojila starosta Mgr. Jenča: 

- jednoznačne je odkanalizovanie potrebné a budeme ho zapájať do tohto projektu 
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Do rozpravy sa prihlásil PadDr. Magera: 

- otázka či sa na stretnutí s projektantom bola prekonzultovaná aj ulica Hronská a jej 

odkanalizovanie. 

 

Do rozpravy sa pripojil starosta Mgr. Jenča: 

-  áno rozprávali sme sa o rodinných domoch na Hronskej a ich potrebné 

odkanalizovanie. Budeme to riešiť. 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

- prečo to potom nie je v návrhu. 

 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- teraz Vám boli podané konkrétne veci s konkrétnou sumou. Ostatné veci budú 

zapracované v projektovej dokumentácií. 

 
 

Prestávka z technických príčin 17:44 – 17:48 hod 

 

 

 

 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE 

vypracovanie  komplexnej  projektovej  dokumentácie  na  ulicu  Hronská  pre  účely  žiadosti 

o poskytnutie nenávratného  finančného  príspevku  z Operačných  programov  vyhlásených  

v roku 2020 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 8(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovskýk, Krupa, 

Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 ( Pastírová, PaedDr. Magera) 

 
 

Výpadok vysielania z technických príčin od 17:50 hod 
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4. materiály predkladané starostom obce 

4.9. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Ako viete obec vypovedala zmluvu dlhoročnému právnemu zástupcovi JUDr. Holému. Obec 

sa rozhodla o využívanie služieb skúsenej advokátskej kancelária Urbáni a partners s.r.o., 

ktorej návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb je predmetom rokovania. 

 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 
Do rozpravy sa prihlásila PhDr. Mgr. Kúdelková: 

- pripomienka aby sme dávali právnikom na kontrolu zmluvy a uznesenia aby sme si boli 

istí, že je to v súlade so zákonom 

 
Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- každý materiál ide právnikom. Poslanci keby mali dáku požiadavku na právnikov 

kľudne sa môžu na nich obrátiť. 

 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- neodporúča aby komunikovali poslanci s právnikmi len zamestnanci a vedenie na 

podnet poslancov. 

 
Do rozpravy sa prihlásil pán Vrbovský: 

- aká bude cena za právne úkony. 

 
Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Kmeťová: 

- cena zostáva tá istá ako pri predchádzajúcom právnikovi, ktorý zastupoval obec. 

Navýšenie ceny bude len v prípade ak pôjde o náročnejsí a zdĺhavejší úkon. 

 

 

 
 

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

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov, ktoré bude pre obec poskytovať právny zástupca a to: 
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Advokátska kancelária: URBÁNI & Partners s.r.o. 

IČO: 36 646 181 

DIČ: 2022138107 

IČ DPH: SK 2022138107 

Sídlo: Skuteckého 17, 974 01  Banská Bystrica, SR 

Štatutár: JUDr. Rastislav Urbáni PhD., LL.M, konateľ, advokát 

 

 
na dobu neurčitú, za paušálnu odmenu vo výške 365,-eur s DPH,  za  každý  kalendárny  mesiac  

v súlade  s vyhláškou  č.  655/2004  Z.  z.  o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb, v platnom a účinnom znení. 

 

Koniec technickej prestávky o 18:00 hod 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 9(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Krupa, 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( Mgr. Hlaváčik) 

 

 

 

4. materiály predkladané starostom obce 

4.10. Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Ako dobre viete k 1. 8. 2019 sú Technické služby Valaská bez riaditeľa. V mesiaci október bolo 

vyhlásené výberové konanie na uvedenú funkciu. Menoval som výberovú komisiu a 5. 

novembra prebehli pohovory s uchádzačmi. Odovzdám však slovo predsedovi výberovej 

komisie Ing. Petrovi Bánikovi, aby informoval o priebehu výberového konania. 

 

 
Ing. Bánik informoval o priebehu výberového konania: 

- komisia bola v zložení p. Rolincová, p. Bánik a p. Magera , p. prednostka a odborný 

pracovník výstavby čiže komisia bola 5 členná. 

- komisia dopredu dostala koncepciu fungovania Technických služieb jednotlivých 

uchádzačov a tak isto dostala profesijné životopisy uchádzačov 

- uchádzači boli dvaja 

- zapisovateľkou bola odborná pracovníčka obecného radu personalistka. 

- výberové konanie sa konalo 5.11.2019 

- na komisií bol prítomní aj starosta obce s tým, že sa nezapájal do činnosti výberovej 

komisie 
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- uchádzači sa predstavili po svojej profesijnej stránke a komisia im položila konkrétne 

otázky 

- komisia zhodnotila a na záver odporučila starostovi obce víťazného uchádzača 

- z výsledku zasadnutia je zapísaná zápisnica a uložená u personalistky 

 

 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

 

 
Do rozpravy sa prihlásila PhDr. Mgr. Kúdelková: 

- či spĺňa uchádzač požadované kvalifikačne predpoklady 

- či spĺňa prax 3 roky v riadení malých organizácií 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- komisia zhodnotila, že spĺňa podklady, ktoré boli požadované 

 

 
Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- komisia si dala pomerne veľkú prácu a dostatočne uchádzačov „pozvŕtala“ svojimi 

otázkami 

- komisia sa nezhodla jednohlasne 

- Michal Lengyel nespĺňa požiadavku kvalifikácie praxe 3 rokov v riadení malých 

organizácií 

- 10 rokov vedie dobrovoľný Hasičských zbor je to pre mňa nedostatočná  kvalifikácia  

z pohľadu vedenia podniku ako takého 

- nemožno mu uprieť osobnostné predpoklady, ktoré na to má. Pôsobil ako muž činu. Aj 

napriek tomu nebola splnená podmienka praxe v riadení malých podnikov. 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

- v prvom kole nehlasovala za p. Lengyela, ale je potrebné aby už Technické služby 

mali riaditeľa. Treba mu dať šancu. 

 
Do rozpravy sa pripojil starosta Mgr. Jenča: 

- momentálne nemáme človeka, ktorý by ich kontroloval, úkoloval. 

 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- Technické služby boli zriadené aby pomáhali obci. Aby obce si nemusela najímať 

firmu a pre obec to bolo lacnejšie. Oni budú mať toľko roboty, že riaditeľ nebude mať 

čas aby získaval nové zákazky. V obci je toľko problémov, že budeme radi, keď splnia 

to čo sa od nich očakáva. Čo sa týka projektov na to máme oddelenie na Obecnom 

úrade, nemusia to robiť Technické služby. 

 
Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 
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- P. Lengyel má srdce pre Valaská, je živený a má rozhľad o Valaskej. A je muž činu 

má moju dôveru. 

 

 

 

 
 

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

uznesenie. 

 

 

 
Uznesenie č. 94/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 
VYMENÚVA 

na návrh Mgr. Petra Jenču, starostu obce Valaská ako zriaďovateľa príspevkovej organizácie 

do funkcie riaditeľa Technických služieb Valaská Michala Lengyela , nar. .........., tr. bytom 

................,  od  1. decembra 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 7(Ing. Dundovič, Vrbovský, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Krupa, 

PaedDr. Magera) 

Proti: 0 

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

 

 

 

 

 

4. materiály predkladané starostom obce 

4.11. Návrh zmluvy o dielo 
 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo v tomto roku schválilo investíciu vytvorenie sochy Valacha, pri 
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príležitosti 550. Výročia prvej písomnej zmienky obce. Z uvedeného dôvodu Vám 

predkladám návrh zmluvy o dielo. 

 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- táto investícia je vhodná. Aj pohľadu 550. výročia vzniku obce. Nie každá obec má to 

šťastie, že môže využiť vlastných umelcov. Som rada, že sú do toho zapojení 

Valašťania. A dúfam, že k soche pribudnú aj ovečky. A Socha nám bude pripomínať 

550. výročie. 

 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 95/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Zmluvu o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie č. 2/2019 a 

to: 

Autor: 

Meno a priezvisko: Richard Holý 

DIČ: 1122840697 

Bydlisko: M. R. Štefánika 13, 968 01 Nová Baňa 

a 

Meno a priezvisko: Natália Fašková 

DIČ: 1125991185 

Bydlisko: Pod hrbom 566/4, 976 46 Valaská 

 

 

 

na dobu určitú do 31. 3. 2020, za odmenu vo výške 16.000,- eur (slovom šestnásťtisíc eur)     v 

pomere 50:50, teda pre každého zo spoluautorov po 8.000,- eur (slovom osemtisíc eur). 

Odmenu za vytvorenie diela zaplatí nadobúdateľ autorom v dvoch splátkach a to: 
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a) prvú splátku ako zálohu vo výške 5.000,- eur (slovom päťtisíc eur), v pomere 50:50, 

teda pre každého zo spoluautorov po 2.500,- eur (slovom dvetisícpäťsto eur), do 15. 12. 

2019; 

 

Technická prestávka 18:18 – 18:20 

 

 
Pokračovanie uznesenia OcZ  č. 95/2019 zo dňa 13. novembra 2019 

b) druhú splátku vo výške 11.000,- eur (slovom jedenásťtisíc eur), v pomere 50:50, teda 

pre každého zo spoluautorov po 5.500,- eur (slovom päťtisícpäťsto eur), do 7 dní odo 

dňa doručenia jednotlivých faktúr od spoluautorov po odovzdaní diela; 

za vytvorenie diela – diela z oblasti výtvarného umenia – vyhotovenie realizačného modelu 

sochy valacha (vrátane zaformovania) v mierke 1:1 ako presnú predlohu pre odlievanie 

sochy v materiáli bronz, v nadživotnej veľkosti, výška cca 220 cm podľa existujúceho 

sochárskeho  návrhu   modelu   sochy   valacha.,   udelenie   súhlasu   na   použitie   diela  a 

poskytnutie výhradnej licencie na predmet zmluvy v neobmedzenom rozsahu na dobu 

trvania  majetkových  práv  spoluautorov  a bez   teritoriálneho  obmedzenia,  v platnom   a 

účinnom znení. 

 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 9(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1(PhDr. Mgr. Kúdelková) 

 

 

 

 

5. Majetkové záležitosti 

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

358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely 
 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Dňa 26. 9. 2019 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov parc. C KN č. 

357, 358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely – schválená uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 76/2019 zo dňa 12. 9. 2019. Ukončenie predkladania návrhov súťaže bolo 

určené na deň 14. októbra 2019 do 15.00 hod. Do stanoveného dátumu nebol, Obecnému úradu 

Valaská, doručený žiaden návrh. 

 

 
Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 
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- družstvo vlastníkov oviec majú záujem. Nezapojili sa z dôvodu, že p. Mojžiš bol 

hospitalizovaný. 

 

 

 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 96/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE, že 

neboli doručené žiadne ponuky na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky parc. C KN č. 

357, 358, 359 a 360/2, kat. územie Valaská, obec Valaská, zapísaný na LV č. 980 

 
II/ RUŠÍ 

túto verejno-obchodnú súťaž s podmienkami a účelom prenájmu týchto pozemkov 

 

 
III/ ODPORÚČA 

Obecnému úradu pripraviť do nasledujúceho obecného zastupiteľstva novú verejno - 

obchodnú súťaž s podmienkami a účelom prenájmu týchto pozemkov 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 

 

 
5. Majetkové záležitosti 

5.2. Zámer prenájmu obecného bytu č. 6, podlažie 3, na Námestí 1. mája 460/5, 976 46 

Valaská, parc. C KN 1505, evidovaného na LV č. 2198 
 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Jedná sa o obecný byt nachádzajúci sa v tomto objekte. Posledný nájomca pán Giertli zomrel v 

mesiaci september. Po riadnom odovzdaní bytu je tento momentálne nevyužívaný. Na základe 

jednej doručenej žiadosti si dovoľujem predložiť zámer prenájmu uvedeného bytu. 
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Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik 

- otázka či v návrhu na uznesenie sú všetky údaje správne (adresa, byt, vchod..). 

Do rozpravy sa pridala prednostka Mgr. Kmeťová: 

- áno všetky údaje sú správne aj odkontrolované právnikmi. 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- otázka, že prečo je uvedený osobitný zreteľ. Či by nebolo vhodné keby to bolo 

vysvetlené aj v uznesení, prečo osobitný zreteľ. 

Do rozpravy sa pripojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

- žiadosť bola jedna doručená. Kontaktovaný sme boli, ale viacerými záujemcami, ktorí 

si, ale ešte písomnú žiadosť nepredložili. N asociálnej komisií bola prerokovaná žiadosť 

p. Pokošovej na základe sme navrhli túto formu uznesenia. 

Do rozpravy sa pripojil starosta Mgr. Jenča: 

- vždy si dávame uznesenia skontrolovať právnikmi. 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- nepochopil som dôvod hodný osobitného zreteľa. 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

- možno preto to právnici takto vyhodnotili ako dôvod hodný osobitného zreteľa lebo na 

prvej starne je uvedené žiadosť, že pre koho. 

Do rozpravy sa pridala Mgr. Kmeťová: 

- je to návrh uznesenia. Je to na vás či to dáte ako zámer na priamo, alebo prípad 

osobitného zreteľa. 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- priklonil by som sa k návrhu p. prednostky ja by som dal za Valasku bodku. Ako prípad 

osobitného zreteľa by som dal z uznesenia preč. 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

- myslím, že moja otázka je legitímna. Keď je nejaký dôvod tak musí byť jasné napísaný 

v zámere. Ten dôvod by tam mal byť. 

Do rozpravy sa pridala prednostka Mgr. Kmeťová: 
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- uznesenie som navrhla  ja.  Materiál  Vám  bol  predložený  na  pracovnom  stretnutí. O 

každom jednom materiály sme sa rozprávali na pracovnom stretnutí. Žiadosť dotknutej 

osoby bola prerokovaná na sociálnej komisií len s odporúčaním. Určenie, 

vyšpecifikovania osobitného zreteľa som nešpecifikovala v tom prípade. Je to návrh 

uznesenia, o ktorom sa môžeme baviť teraz na riadnom pracovnom rokovaní. 

 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 97/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

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

znení spôsob nájmu nehnuteľného majetku obce Valaská a podľa Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Valaská, 

b) zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská, a to obecného bytu 

nachádzajúceho sa na Námestí 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, byt č. 6, vchod 5, podlažie 

3. evidovaného na C – KN 1505, súpisné číslo: 460, LV č. 2198, obec Valaská, k.ú., 

Valaská. 

 

 

 

 
Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 9(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Mgr. Hlaváčik) 

 

 

 

 

6 Správy o Výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

6. 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

V zmysle § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

predkladám záverečnú správu školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská za školský 

rok 2018/2019. Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade a predložená príslušnému 

orgánu školskej samosprávy. 
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Pani riaditeľka, prosím o predstavenie správy: 

- správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 1. júla 2019 ďalej bola 

prerokovaná radou školy 10.októbra 2019. 

- o výsledkoch a podmienkach sme priebežne informovali verejnosť prostredníctvom 

našej webovej stránky, školského časopisu Cŕn a Valaštianskeho hlásnika. 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásila PhDr. Mgr. Kúdelková: 

- poďakovanie za odvetenú prácu. 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

- verejnosť by si zaslúžila vedieť o aktivite, ktorá je trošku nevšedná. Ktorú ste minulý 

rok zorganizovali. Pýtali ste sa žiakov formou dotazníka o školskej mienke ako sú 

spokojní s výučbou na ZŠ. 

Odpovedala p. riaditeľka Mgr Piliarová:- 

- jedným s cieľom bolo sebahodnotenie školy. Zistiť pohľad žiakov na život v škole. 

Dotazník som realizovala sama osobne. Vážim si úprimnosť našich žiakov. Nikto 

neodovzdal dotazník prázdny. Zistili sme, že pohľad nás a žiakov nie je až taký 

rozdielny dá sa povedať, že je totožný. Obľúbené predmety boli aj biológia, geografia, 

anglicky jazyk. 

Do rozpravy sa pridal Ing. Bánik: 

- poďakovanie za správu, ktorú p. riaditeľka spracovala. Som rad, že sa dostali do 

zastupiteľstva správy o výchovno – vzdelávacích činnostiach, a že budú prerokované. 

Že sa môžu od prezentovať. 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

- poďakovanie s prianím aby škola prosperovala aj naďalej. 

 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 98/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy Jaroslava 

Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská, za školský rok 2018/2019. 
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Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 
 

6 Správy o Výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

6. 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 
 

 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

V zmysle § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

predkladám záverečnú správu školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská za školský 

rok 2018/2019. Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade a predložená príslušnému 

orgánu školskej samosprávy. 

Pani zástupkyňa, prosím o predstavenie správy: 

- ospravedlnenie p. riaditeľky, ktorá je na liečení. Naša správa bola pre jednaná na 

pedagogickej rade 30.augusta. 2019. Získali sme viaceré ocenia. A sme radi, že nás 

obecný úrad podporuje. 

 

 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

- poďakovanie všetkým učiteľkám MŠ a nielen im, ale celému personálnu. Vyzdvihujem 

dodržiavanie tradícií. 

 
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- správa by mala určitú formu, štruktúru. V tejto Vašej správe nie je dodržaná štruktúra, 

niektoré veci nie sú popísané podrobnejšie. Odporúčam do budúcna pridržiavať sa 

štruktúry správy. 

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

uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 99/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, 

Švermova 8, 976 46 Valaská, za školský rok 2018/2019. 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 9(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Mgr. Karolová, Vrbovský, Krupa, 

PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. Bánik) 

 

6 Správy o Výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

6. 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

V zmysle § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

predkladám záverečnú správu školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská za školský 

rok 2018/2019. Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade a predložená príslušnému 

orgánu školskej samosprávy. Pani riaditeľka sa ospravedlnila z rokovania, nakoľko majú 

rodičovské združenie. 

 

 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

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

uznesenie. 

 

 

 
Uznesenie č. 100/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská, za školský rok 2018/2019. 

 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 



35  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 

 

 

 

6 Správy o Výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

6. 4. Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2019-2024 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Koncepcia rozvoja materskej školy na roky 2019 -2024 nadväzuje na koncepciu vypracovanú 

v roku 2014, na aktuálny stav materskej školy, tradície a silné stránky školy. Rozvíja slabé 

stránky školy, znižuje riziká a ohrozenia plnením nových úloh. Legislatívne vymedzenie 

koncepčného zámeru vychádza z národného programu výchovy a vzdelávania na najbližších 15 

- 20 rokov – Milénium a z Programového vyhlásenia vlády a ďalších zákonov ako školský 

zákon, zákon č. 596/2003  Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene  a 

doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  zákon  č.  597/2003  Z.  z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ďalšie. Uvedená 

koncepcia bola predložená pani riaditeľkou v rámci výberového konania na post riaditeľky MŠ. 

Uvedený materiál predkladám obecnému zastupiteľstvu na vedomie. 

 

 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

uznesenie. 

 

 

 
Uznesenie č. 101/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Berie na vedomie 

Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2019 -2024 

 

 

 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Uznesenie schválené jednohlasne 

 

 

 

 

 

7 Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej 

rady SR 2020  
 

 

Skorší odchod PhDr. Mgr. Kúdelkováo 18:58 hod 

 
 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 

dňa 29. februára 2020, je obec povinná do 29. novembra 2019 utvoriť volebné okrsky a určiť 

volebné miestnosti. 

 

 
 

Otváram rozpravu k bodu rokovania: 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Hlaváčik: 

- navrhujem vypustiť z uznesenia volebné obvody I. a II. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

- navrhujem aby tam nebolo slovo určuje ale slovo berie na vedomie. 

 
 

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

uznesenie. 

 

 
Uznesenie č. 102/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 

dňa 29. februára 2020 a rozhodnutia č. 351 Predsedu Národnej rady SR zo dňa 4. novembra 

2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady SR 

 

BERIE NA VEDOMIE 

nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti 



37  

Okrsky č. 1 a  č. 2 

Volebný okrsok  č. 1  - Valaská, sídlisko – východ, 

Volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. A. Baníka, Námestie 1. mája 460/8, Valaská 

ulice: bez ulice, Budovateľská, Chalupkova, Kpt. Jána Nálepku, Kukučínova, Námestie 1. mája, 

Októbrová, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova, Trieda Dukelských hrdinov 455, 456, 457, 

458, 462, 463, 464, Tehelná, Pod Lipovou, 

Volebný okrsok  č. 2 – Valaská – sídlisko – západ 

Volebná miestnosť č.  2 -  učebňa Odborného učilišťa, Švermova ulica 449/1 

ulice: Hronská, Švermova, Trieda Dukelských hrdinov 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 453, 

454, Školská 

 
Okrsky č. 3 a č. 4 

Volebný okrsok  č. 3 – Valaská – materská časť obce 

Volebná miestnosť č. 3 – Klub dôchodcov  Cesta osloboditeľov 89/20 

ulice: Cesta Osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vladislava Valacha, 

Záhradná 

Volebný okrsok  č. 4 – Valaská, časť Piesok 

Volebná miestnosť č. 4  - Klub dôchodcov Piesok, Robotnícka 372/10 

ulice: Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:10 

Za: 10(Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Vrbovský, 

Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Msc., Mgr. Hlaváčik ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie schválené jednohlasne 

 

8. Interpelácie poslancov 
 

 

Poslanec Martin Krupa: 

- či bude výrub stromov pokračovať aj na cintoríne 

- či budú osadené zrkadlá do decembra na kritických miestach 

- ktoré cesty sa budú v Starej Valaskej asfaltovať, a ktoré nie a prečo sa nebudú. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

- budú sa vykonávať výruby a o rezy na cintoríne 

- k zrkadlám nám chýba jedno vyjadrenie 

- bude sa ešte v tomto roku vykonávať asfaltovanie. Asfaltovať sa budú ulice Javorová, 

Mierová a križovatka v Starej časti Valaská. Záhradná nie lebo tam sa vykonávajú ešte 

práce. Záhradná sa bude asfaltovať na jar. 

 

Poslanec Vrbovský: 

- poďakovanie za vyčistenie kopca pod kravínmi. Zabezpečiť aby tam znova nevznikla 

skládka. 
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- Nefunguje rozhlas vo veľkých Potôčkach 

- na Strojárenskej ulici vyčistiť garád. 

 

Skorší odchod Mgr. Karolová 19:10 hod 

 
 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

- kamery nemáme máme fotopasce, ale momentálne nie sú ešte založené 

- rozhlas a Strojárenskú ulicu zabezpečíme. 

 

Poslanec Mgr. Hlaváčik: 

- poďakovanie za osadenie lampy na zastávke pri moste na hlavnej ceste 

- blikajúca lampa na hlavnej ceste 

- na jar bol schválený kapitálový výdavok na rekonštrukciu sály žiaľ návrh na 

rekonštrukciu sme nedostali. 

- Na kultúrnej komisií aby sme spísali požiadavky, pripomienky, prekonzultovali ako 

by mala sálať vyzerať. A zadali by sme to projektantovi. 

 

Starosta obce Mgr. Jenča: 

- zabezpečíme opravu blikajúcej lampy na hlavnej ceste 

- štúdiu sme zatiaľ nedávali robiť 

 

Poslankyňa Ing. Rolincová Msc.: 

- kôš na odpadky je umiestený v oplotenom pozemku - prepadlisko v Starej Valaskej. 

Treba ho premiestniť mimo oploteného pozemku. 

- V budove starého obecného úradu sú otvorené dve okná. Je to plytvanie. 

- informačné tabule nie sú osadené. Kedy budú osadené. 

- v kalendári podujatí na webovej stránke nie sú doplnené akcie, ktoré sa budú 

vykonávať. Navrhujem aby tam boli doplnené aj zasadnutia komisií a zastupiteľstvá. 

-  kedy plánujeme dať projektovú dokumentáciu ohľadne námestia do projektovej 

verzií. 

 

Starosta obce Mgr. Jenča: 

- písomne sa vyjadríme 

 

Poslanec Martin Krupa: 

- do vestibulu umiestniť kameru s nočným videním. 

 

Starosta Mgr. Jenča: 

- vestibul a monitorovanie je v riešení. 

 

9. Diskusia  
 

Do diskusii sa zapojil občan pán Kaderiak: 

- poďakovanie, že sa začalo pracovať na projektovej dokumentácií rekonštrukcií 

Hronskej ulici. 

- za Valbytom, kde majú futbalisti búdku sa stretávajú neprispôsobivý občania, ktorý na 

tomto mieste pijú, robia neporiadok, hluk. Chodia autami na ihrisko. Znečisťujú 

garážové strechy. 

- chválim otvorenie prevádzkarne aj v sobotu 
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- nebolo povedané kto bol druhý kandidát na riaditeľa Technických služieb. Podmienky 

na riaditeľa Technických služieb mali byť dodržané. 

 

Do diskusie sa zapojil poslanec Ing. Bánik: 

- výberového konania sa zúčastnil p. Michal Lengyel a p. Iveta Dibdiaková 

 

Do diskusii sa zapojil Ing. Dundovič: 

- vysvetlenie k bytu, ktorý má dlžobu. 

Pani Ing. Pohančániková od prezentovala vyhodnotenie dotazníkov k realizácií námestia. 

 

Do diskusii sa zapojil poslanec Vrbovský: 

- poďakovanie za veľmi dobre urobenú prezentáciu. 

 

Do diskusii sa zapojila Ing. Rolincová Msc. 

- akou formou sa bude zapracovávať tento výsledok 

- akou formou sa bude prihliadať k názorom, ktoré občania uviedli v dotazníku. 

 

Do diskusii sa zapojila Ing. Pohančániková: 

- vysvetlenie akými možnosťami môžu byť spracované výstupy z dotazníka 

- najschodnejšia možnosť by bola verejná súťaž návrhov. 

 

Do diskusie sa zapojila Ing. Rolincová Msc._ 

- otázka či  výsledky z dotazníka by boli jedným z pokladov pre architekta. 

 

Do diskusie sa zapojila Ing. Pohančániková: 

- áno aj výstup z dotazníka by bola pomôcka pre architekta. 

 

Do diskusie sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

-  urobte všetko preto aby sme pri výročí obce a pri odkrývaní sochy mohli ľuďom ukázať 

aj projektovú dokumentáciu (maketu) rekonštrukcie námestia. 

 

 
 

8. Záver rokovania 
 

Starosta  obce  poďakoval  poslancom za spoluprácu, zaželal všetkým  príjemné prázdniny 

a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:49 hod. 

 

 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 13. októbra 2019 si 

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

alebo na odkaze online vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-13-11-2019/ 

 
 

Valaská, 04. decembra 2019 

https://tveso.sk/ocz-valaska-13-11-2019/
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Mgr. Dana Kmeťová Mgr. Peter Jenča 

prednostka ocú Valaská starosta obce Valaská 

 

 

 
Blažena Pastírová Ing. Peter Bánik 

overovateľ zápisnice overovateľ zápisnice 


