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Zápisnica 

dvanásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 18. novembra 2020 vo výstavnej sieni („bývala Palma“) 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:13 hod. 

Koniec zasadnutia:  19:47 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

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

Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, Pastírová  

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, Ing. Rolincová Msc. 

Neskorší príchod: Vrbovský (16:48 hod) 

           

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril  riadne 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 13 

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

prítomných 9, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: hlavná kontrolórka 

obce Ing. Bc. Pohančániková, Ing. Rolincová Msc. a pán Vrbovský, ktorý príde neskôr. 

Občania boli upozornení, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je bez verejnosti z dôvodu 

epidemiologickej situácií. Nakoľko musíme dodržiavať nariadenia.  

2. Schválenie programu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča - starosta obce 

Návrh programu, ktorý máte pred sebou je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, 

zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 13. novembra 2020.  

 

Chce sa niekto vyjadriť k návrhu programu rokovania? 

K návrhu sa vyjadril Mgr. Hlaváčik: 

Upozorňujem, že v pozvánke bolo napísané, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je bez 

verejnosti, ale keby sa dáky občan dostavil na zasadnutie nemáme právo na to aby sme mu 

neumožnili sa zúčastniť na zasadnutí OcZ.  

K návrhu sa vyjadrila prednostka Obecného úradu Mgr. Kmeťová: 

My sme si toho vedomí, že to bolo na pozvánke uvedené komunikovali sme s Úradom 

verejného zdravotníctva. Vy ako Obecné zastupiteľstvo by ste museli o tom rozhodnúť. 

Nikomu nie je bránené aby sa zúčastnil zastupiteľstva. Iba s tým, že musia byť dodržané 

hygienicko - epidemiologické opatrenia.  

Starosta obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako bol zverejnený: 
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Uznesenie č. 82/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

program 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení k 31. 10. 2020 

5. Návrhy VZN  

5.1 Všeobecne záväzné nariadenie č. XY/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Valaská 

5.2  Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. XY/2020 o obmedzení a zákaze 

predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia 

v obci Valaská 

6. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

7. Ekonomické záležitosti: 

7.1 Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2020 

7.2 Hospodárenie príspevkovej organizácie TS za III. štvrťrok 2020 

7.3 Prehodnotenie platu starostu obce 

8. Majetkové záležitosti: 

8.1 Žiadosť Miroslava Cencera o prenájom časti pozemku KN-C č. 188 o výmere 54m2, 

LV č. 980, k.ú. Valaská  

8.2 Žiadosť Timei Bartošovej a Mariána Bartoša o prenájom obecného bytu č. 18, Hronská 

429/22, Valaská  

8.3 Žiadosť Michala Adamoviča o prenájom obecného bytu č. 16, Hronská 429/22, 

Valaská  

8.4 Žiadosť Radoslava Krbilu a Jozefa Krbyľu o odkúpenie pozemku C-KN č. 1440/1, 

druh pozemku: záhrada o výmere 424 m2 v celosti vo vlastníctve obce Valaská 

9.   Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ  

9.1 Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti MŠ 

9.2  Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti ZŠ Jaroslava Simana 

9.3  Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti ZUŠ 

10.  Rôzne 

10. 1 Ústna informácia o stave realizácie cyklotrasy Brezno-Valaská 

10.2  Prerokovanie pripomienok k návrhu rekonštrukcie námestia a pripomienok komisií 

Pokračovanie uznesenia č. ...../2020, z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18. 11. 2020 

 

10.3 Návrh na prehodnotenie výšky paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb 

10.4 Členstvo v mikroregióne CHOPOK JUH 

10.5 Petícia za eliminovanie zápachu ČOV (čistiareň odpadových vôd) Valaská 

11. Otázky na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií 

12. Interpelácie poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

Krupa, 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: Milena Dobrotová, Ing. Bánik 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov : Mgr. Hlaváčik, Lucia Karolová 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta obce  dal hlasovať za uznesenie k bodu rokovania Procedurálne otázky. 

Uznesenie č. 83/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Dobrotová 

    Ing. Bánik 

 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Mgr. Hlaváčik; Mgr. Karolová 

 

 

Hlasovanie:  

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

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

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Plnenie uznesení ste všetci obdržali, preto otváram k bodu 4 rozpravu. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Na stretnutí, ktoré sa konalo ohľadne námestia sme si vydiskutovali zapracovanie 

pripomienok, návrhov, ktoré budú odovzdané architektom.   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Námestie máme ako samostatný bod preto navrhujem aby sme to prebrali v tom bode, 

ktorého sa to týka.  

 

 

Uznesenie č. 84/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 10. 2020   

 

 

Správa o  plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  k 31. 10. 

2020 

 

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na 

OZ 04.11.2020 

2020 55/2020 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 56/2020 Návrh na zmenu programu rokovacieho poriadku komisií 

obecného zastupiteľstva doplnenie bodu programu 10.4 

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 57/2020 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)     

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 58/2020 Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Valaská, konaného 16. 9. 2020 

 

Uznesenia sa 

plnia  

2020 59/2020 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 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 60/2020 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  

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 61/2020 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. 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania  

2020 62/2020 SCHVAĽUJE 

Zrušenie  Uznesenia Obecného zastupiteľstva  č. 50/2020 

v celosti, prijatého na rokovaní obecného zastupiteľstva 

dňa 24. júna 2020. 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 
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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€. 

 

2020 63/2020 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 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. 

Splnené, zmluva 

pripravená na 

podpis. Vypustiť 

zo sledovania   
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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  

2020 64/2020 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. 

 

Splnená, zmluva 

zverejnená. 

Vypustiť zo 

sledovania. 

2020 65/2020 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. 

Splnené, zmluva 

zverejnená. 

Vypustiť zo 

sledovania.  
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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 

 

2020 66/2020 I. Berie na vedomie 

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 

Splnené, zmluva 

zverejnená. 

Vypustiť zo 

sledovania.  
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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  

 

2020 67/2020 I. 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 

Splnené, zmluva 

pripravená na 

podpis. Vypustiť 

zo sledovania.  
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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 

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci  

 

2020 68/2020 BERIE NA VEDOMIE 

Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2020 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 69/2020 BERIE NA VEDOMIE 
 

Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 3/2020 

 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania  

2020 70/2020 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 

 

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na úhradu kapitálových výdavkov 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania.   

2020 71/2020 BERIE NA VEDOMIE 

Stav pohľadávok obce za I. polrok 2020 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania.  

2020 72/2020 SCHVAĽUJE 

návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce 

Valaská:  

a) fyzickej osobe: Pavol Bartoš  v sume 20 025,68 

Eur 

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 

Splnené, 

odpísané. 

Vypustiť zo 

sledovania 
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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 

 

 

2020 73/2020 SCHVAĽUJE 

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 

V plnení, do 

konca Októbra 

splnené.  
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k) fyzickej osobe: Robert Baran, nar. 21. 7. 1967, 

trvale bytom: Hronská 429/22, Valaská v sume 

70,73 Eur 

 

2020 74/2020 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 využitia 

tohto projektu do budúcnosti. Po schválení odpísania 

obecným zastupiteľstvom, bude účet odpísaný na ťarchu 

účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.  

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania.   

2020 75/2020 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 
 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania.  

2020 76/2020 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické 

služby Valaská za I. polrok 2020  
 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 77/2020 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 

 

V plnení, 

zmluvy 

pripravené pre 

odchyt 

a starostlivosť 

o zvieratá. Pani 

Strmeňovej išla 

výzva na 

odpratanie jej 

koterca.  
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2020 78/2020 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 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 

V plnení. 
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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. 

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 
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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.  

 

2020 79/2020 I/ BERIE NA VEDOMIE 

Správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno – Valaská 

II/ ODPORÚČA 

Starostovi obce písomne postúpiť zistené nedostatky 

investorovi stavby 

 

Informatívne, 

zistené 

nedostatky boli 

zaslané p. 

Kamenskému.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2020 

80/2020 I/ ODPORÚČA 

Obecnému úradu pripraviť Návrh Rokovacieho poriadku 

komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská na 

najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

V plnení, návrh 

bude predložený 

na najbližšom 

rokovaní 

obecného 

zastupiteľstva.  

2020 81/2020 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 

V plnení, 

stretnutie sa 

konalo.  
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rekonštrukcie námestia a pripomienok komisií a ich 

možného zapracovania do výslednej projektovej 

dokumentácie do najbližšieho rokovania obecného 

zastupiteľstva 

 

  

    

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.1 Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

V roku 1995 bolo prijaté VZN č. 2/1995 a následne dodatky č. 1,2, 3 k tomuto VZN. 

Z dôvodu legislatívnych zmien je potrebné prijaté VZN a jeho dodatky zrušiť a prijať nové, 

v súlade s platnou a účinnou legislatívou v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh VZN bol na úradnej tabuli a na webovom sídle obce zverejnený od 2. novembra 2020. 

V rámci pripomienkového konania na obecný úrad neboli zo strany občanov doručené 

žiadne pripomienky. Pripomienky boli doručené zo strany poslancov a to konkrétne štyri. 

Vyhodnotenie pripomienkového konania bolo obecným úradom spracované a dňa 15. 

novembra všetkým elektronicky doručené.  

Návrh VZN bol prerokovaný na Komisii pre sociálne veci a školstvo a na Komisii pre 

financie a správu majetku. Poprosím prednostku úradu o vyhodnotenie pripomienkového 

konania k uvedenému návrhu. Následne poprosím predsedu komisie pre sociálne veci 

a školstvo p. Pastírovú a predsedu finančnej komisie Ing. Dundoviča aby sa vyjadrili 

k uvedenému návrhu.  

Mgr. Kmeťová prednostka Obecného úradu:  

Dňa 2. 11. 2020 bol na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce zverejnený návrh VZN, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Valaská V rámci 

pripomienkového konania boli na obecný úrad doručené 4 pripomienky k zverejnenému 

návrhu.   

Pripomienky poslankyne Ing. Zuzany Rolincovej MSc., doručené elektronicky dňa 12. 

novembra 2020 
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Pripomienka č. 1: 

- § 8 Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta  - umiestniť pod bod 4 nový bod 5 v znení 

"Prevádzkovateľ poverí zodpovednú osobu, ktorá určí miesto výkopu a vykoná kontrolu 

výkopových prác (výkop, rozmery a úpravu hrobového miesta)." 

Vyjadrenie:  

V zmysle § 8 ods. 4 písm. i) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách Fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len 

„prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná pochovávať ľudské pozostatky a ľudské 

ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1. 

Záver: 

Prevádzkovateľ, t.j. obec má spracovaný plán pochovávania, ktorý obsahuje evidenciu 

hrobových miest. Výkopové práce hrobového miesta prevádzkovateľ pohrebiska 

nezabezpečuje. Tieto si zabezpečujú pozostalí zomrelého na vlastné náklady podľa uváženia 

u oprávnených firiem zabezpečujúcich tieto služby. Na bezpečnosť práce počas výkopu 

hrobu a hrobky dohliada oprávnená firma poskytujúca tieto služby.  

Na základe hore uvedeného máme za to, že predmetná požiadavka je irelevantná, nakoľko 

prevádzkovateľ, tj. obec Valaská je zodpovedná za prevádzkovanie pohrebiska a zo zákona 

o pohrebníctve fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú 

službu je povinná pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa 

požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona a nie je teda nevyhnutné dopĺňať do predmetného 

návrhu navrhované znenie.  Ďalej máme za to, že pozostalí si vyberajú miesto v zmysle § 7 

ods. 10 navrhovaného VZN. Nie je prípustné, aby prevádzkovateľ poveril zodpovednú 

osobu, ktorá by určovala miesto výkopu. To, či je veľkosť hrobu primeraná, za to zodpovedá 

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu zo 

zákona. A na záver v zmysle § 17 ods. 6 zákona - Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej 

povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ 

pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných 

obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. S uvedenou pripomienkou 

nesúhlasíme. 

Pripomienka č. 2: 

- § 5 Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska - doplniť bod 7 

- "Prevádzkovateľ poverí zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie pravidiel 

používania zariadení pohrebiska. " 

Vyjadrenie: 

Danú pripomienku nepovažujeme za relevantnú, nakoľko prevádzkovateľom pohrebiska je 

obec a nevidíme opodstatnenie takúto informáciu vkladať do predmetného návrhu VZN. Je 

internou záležitosťou obce, akým spôsobom si zabezpečí dohliadanie na dodržiavanie 
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pravidiel používania zariadení pohrebiska. V § 5 ods. 5 predmetného návrhu sú určené 

povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby. Dávame do pozornosti § 5 ods. 5 písm. e) 

prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového 

poriadku pohrebiska, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení a pokyny 

prevádzkovateľa pohrebiska vydané v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska 

a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení. S uvedenou pripomienkou 

nesúhlasíme. 

 

Pripomienka č. 3: 

- § 15 Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku v obci Valaská - ďalšia položka cenníka  

"Ročný vstup na pohrebisko pre podnikateľské subjekty 100 eur" 

S uvedeným poplatkom nesúhlasíme, v zmysle § 17 ods. 6 zákona o pohrebníctve, sa 

uvádza, že Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi 

pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu 

dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi 

prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania 

určeným prevádzkovateľom pohrebiska. Od roku 1995 kedy bolo prijaté VZN 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska a jeho troch dodatkov takýto poplatok nebol obcou – 

prevádzkovateľom vyberaný, nevidíme opodstatnenie aby sa takýto poplatok vyberal 

prijatím tohto VZN. Obec Valaská je ústretová k svojim občanom, a stanovením tohto 

poplatku by túto skutočnosť zohľadňovali fyzické osoby – podnikatelia či právnické osoby, 

ktoré prevádzkujú pohrebnú službu pozostalým.  S uvedenou pripomienkou nesúhlasíme.  

 

Pripomienka pani poslankyne Blaženy Pastírovej, doručenej dňa 12. novembra, 

elektronicky: 

k návrhu VZN -prevádzkový poriadok pohrebiska obce Valaská: doplniť na koniec VZN : 

kontrolu tohto VZN bude vykonávať poverený zodpovedný pracovník obce. 

Vyjadrenie:  

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia sa schvaľuje prevádzkový poriadok obce 

Valaská, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Z uvedeného dôvodu 

uvedený návrh VZN obsahuje iba dve §-vé znenia: Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

a záverečné ustanovenia.   

Záver: Nepovažujeme za nevyhnutné vkladať kontrolu dodržiavania ustanovení VZN do 

predmetného návrhu, kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva 

prevádzkovateľ pohrebiska – tj. obec Valaská.  

 

Pani Pastírová predsedkyňa komisie pre sociálne veci a školstvo: 

Na sociálnej komisii, sme prejednali uvedený návrh. Spísali sme požiadavky, niektoré boli 

prijaté, niektoré nie.  
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Ing. Dundovič predseda finančnej komisie: 

Finančná komisia sa venovala predmetnému návrhu na komisii z tej cenovej stránky 

a finančná komisia odporúča prijať poplatky aké sú v tomto návrhu.  

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Vítam toto VZN a upozorňujem občanov, že čo sa týka financií všetko zastáva nezmenené.   

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č. 85/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

6/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 

na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 

§ 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 18 ods. 

2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 6/2020, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Valaská 

       

    

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 7/2020 o obmedzení a zákaze 

predaja, podávania, používania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia 

v obci Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Obec Valaská nemá prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by upravovalo obmedzenia 

a zákaz predaja, podávania a požívania alkoholu a ani všeobecne záväzné nariadenie 

upravujúce ochranu nefajčiarov. Z dôvodu  platnej legislatívy navrhujeme  prijať 
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,,Všeobecne záväznému nariadeniu obce Valaská o obmedzení a zákaze predaja, podávania 

a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská“. 

Návrh VZN bol na úradnej tabuli a na webovom sídle obce zverejnený od 2. novembra 2020. 

V rámci pripomienkového konania na obecný úrad neboli zo strany občanov doručené 

žiadne pripomienky. Pripomienky boli doručené zo strany poslancov a to konkrétne dve. 

Vyhodnotenie pripomienkového konania bolo obecným úradom spracované a dňa 15. 

novembra všetkým elektronicky doručené. 

Návrh VZN bol prerokovaný na Komisii pre sociálne veci a školstvo. Poprosím prednostku 

o vyhodnotenie pripomienkového konania k predmetnému návrhu a následne poprosím 

predsedkyňu komisie pre sociálne veci a školstvo pani Pastírovú  o vyjadrenie k danému 

návrhu.  

 

Mgr. Kmeťová prednostka Obecného úradu:  

 

Dňa 2. 11. 2020 bol na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce zverejnený návrh VZN 

o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov 

obmedzením fajčenia v obci Valaská.  V  rámci pripomienkového konania boli na obecný 

úrad doručené 2 (dve) pripomienky k zverejnenému návrhu.   

Návrh poslanca Mgr. Róberta Hlaváčika, poslanca dňa 11. novembra 2020, elektronicky:  

Touto cestou predkladám v súlade s § 6 zákona o obecnom zriadení pripomienku k návrhu 

VZN o obmedzení a zákaze predaja podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov 

obmedzením fajčenia v obci  Valaská a z dôvodu zosúladenia ustanovení §5 SANKCIE so 

zákonom č. 377 /2004 o ochrane nefajčiarov, ktorý priamo uvádza sankcie za priestupky či 

správne delikty za porušenie niektorých zákazov, ktoré sú uvedené v návrhu VZN.   

 

Navrhujem nasledovné doplnenie návrhu VZN: 

 

- § 5 sa na konci dopĺňa  o nový odsek č. 4, ktorý znie: 

 

"4. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na zákazy, ktorých 

porušenie je riešené priamo zákonom č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. v znení neskorších predpisov". 

Prípadne právne vylepšenie  návrhu ponechávam na výsledok vyhodnotenia pripomienok. 

 

 

S uvedeným návrhom súhlasíme a navrhujeme nasledovné znenie: 

„4. Sankcie uvedené v § 5 v súvislosti s dodržiavaním ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov   sa vzťahujú na prípady  porušenia ustanovenia § 3 písm. a) a b) tohto VZN.“ 

 

Uvedené zmeny navrhujeme zapracovať do návrhu VZN  z dôvodu jednoznačnosti výkladu 

ukladania sankcií v predkladanom návrhu VZN. 

 

Návrh poslankyne Blaženy Pastírovej, poslankyne, doručená dňa 12. novembra 2020, 

elektronicky: 
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K návrhu VZN o obmedzení a zákaze predaja .... v obci Valaská v §2, bod 1, písmeno a: ... 

na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach 30 m ........ 

S uvedenou pripomienkou súhlasíme a bude zapracovaná do návrhu VZN, obdobne 

navrhujeme upraviť vzdialenosť aj pri § 3. 

 

Pani Pastírová predsedkyňa komisie pre sociálne veci a školstvo: 

Toto VZN musí byť prijaté a to z dôvodu aby sme mohli pristúpiť k poriadku v obci.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Vítam toto nariadenie. Chcem sa uistiť, že budeme hlasovať aj so zapracovanými 

pripomienkami, ktoré boli poslané. 

 

Odpoveď pre Mgr. Hlaváčika bola, že sa bude hlasovať aj so zapracovanými pripomienkami.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.86/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. 7/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu 

a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská  

 

II/ UZNÁŠA SA 

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

predpisov, v súlade s § 2, ods. 2, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 

Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb a v súlade so zákonom 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Všeobecne záväznom nariadení 

obce č. 7/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane 

nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská  

 

Hlasovanie:  

Prítomní:9 

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

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



22 
 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obecné zastupiteľstvo na 11. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 16. 9. 2020 

Uznesením č. 80/2020 odporučilo obecnému úradu pripraviť Návrh Rokovacieho poriadku 

komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská na najbližšie rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

Predmetným návrhom Rokovacieho poriadku sa upravuje predovšetkým štruktúra, resp. 

zloženie členov komisií. Zároveň je viac vyšpecifikovaná činnosť jednotlivých komisií. 

Predmetný návrh Rokovacieho poriadku bol rozposlaný všetkým poslancom obecného 

zastupiteľstva, vrátane predsedov týchto komisií. Pripomienky, ktoré boli zo strany 

poslancov doručené a obecný úrad ich považoval za relevantné, obecný úrad ich zapracoval.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.87 /2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

VYDÁVA 

v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v zmysle § 14 ods. n) Štatútu obce Valaská Rokovací poriadok Komisií 

obecného zastupiteľstva obce Valaská s účinnosťou od 1. januára 2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 7 ( Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: ( Mgr. Hlaváčik, Dobrotová) 

Uznesenie bolo schválené 

 

7.  Ekonomické záležitosti 

7.1 Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2020 



23 
 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

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

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

 

Neskorší príchod p. Vrbovského o 16:48 hod 

 

Ing. Slivková – hospodárenie bolo vyčerpané v príjmovej časti na 69% čo predstavuje 

trištvrte rok. A výdavky boli vyčerpané na 64%. V rámci pandémie sa snažíme šetriť na 

materiálovo-technologickom zabezpečení úradu. Riešia sa výdavky v rámci COVIDU 19 

a realizujú sa kapitálové výdavky, ktoré sú na rozpočtované.  

 

Ďakujem, poprosím o vyjadrenie aj  predsedu finančnej komisie o stanovisko 

k predloženému materiálu. 

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisii – finančná komisia odporúča zobrať na vedomie. 

Mrzia nás výpadky od štátu. Ohľadom Covidu -19 nebolo zatiaľ obci nič preplatené.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č.88/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Hospodárenie obce Valaská za III. štvrťrok 2020 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

7.  Ekonomické záležitosti 
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7.2   Hospodárenie príspevkovej organizácie TS za III. štvrťrok 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V úvode ospravedlňujem pána riaditeľa Lengeyela a pani ekonómku Kučerovú 

z Technických služieb.  

Aj tento materiál Vám bol všetkým predložený a prerokovaný na Komisii pre financie 

a správu majetku. 

Ďakujem, poprosím o vyjadrenie aj predsedu komisie pre financie a správu majetku.  

 

Ing Dundovič- predseda finančnej komisie: Finančná komisia odporúča tento materiál 

zobrať na vedomie. Všetko je v súlade s rozpočtovými opatreniami.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 

 

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

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.89 /2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Hospodárenie Technických služieb Valaská za III. štvrťrok 2020 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

7.  Majetkové záležitosti 

7.3  Prehodnotenie platu starostu obce 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Tento bod na riadne rokovanie navrhol a bol predložený na pracovnom stretnutí poslancov 

Ing. Dundovičom a preto mu odovzdávam slovo.  

 

Ing. Dundovič- predseda finančnej komisie. Na pracovnom stretnutí sme sa o tomto bode 

rozprávali. Konštatujem, že úrad za posledné dva roky funguje oveľa lepšie ako 

v predchádzajúcich rokoch. Posledné mesiace som počul len kladné správy na vedenie obce. 

Bol som prítomný aj na každom plošnom testovaní na Covid 19 a mal som možnosť vidieť 

šikovnosť úradu taktiež som počul len kladné správy od vojakov, hasičov ako všetko bolo 

dobre zvládnuté a pripravené. Minulý rok sme túto situáciu neriešili z dôvodu krízy. Ale 

tento rok to už navrhujem ako poďakovanie za 2 ročnú prácu.  

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

  

Uznesenie č.90/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE 

v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostu o 20% 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

8. Majetkové záležitosti 

8.1 Žiadosť Miroslava Cencera o prenájom časti pozemku KN – C č. 188 o výmere 54 

m2    LV č. 980,  k.ú Valaská_________________________________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Miroslav Cencer požiadal o obnovu prenájmu časti pozemku C-KN 188 o výmere 

54m2, zapísaný na LV č. 980 v katastrálnom území Valaská,  priľahlému k jeho obydliu. 

Ako dôvod svojej žiadosti uvádza skončenie prenájmu na predmetnú časť pozemku.  
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Zároveň svojej žiadosti žiadateľ požaduje prehodnotenie výšky nájmu z 1,00 Eur/m2. 

Nájomné navrhuje platiť vo výške 0,10 Eur/m2 a uzavretie nájomného vzťahu na dobu 

neurčitú. 

Zámer prenechať hore identifikovaný majetok obce Valaská, na ktorý nájom sa vzťahuje 

dôvod hodný osobitného zreteľa s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, v znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom 

sídle obce dňa 2. novembra 2020. Stanovisko finančnej a majetkovej komisie konanej dňa 

10. 11.  2020 : komisia prenájom odporúča. Poprosím o vyjadrenie predsedu stavebnej 

komisie o vyjadrenie predsedu finančnej komisie.   

Pán Krupa predseda stavebnej komisie – pána Cencera sme riešili osobne, stavebná komisia 

bola na tvare mieste sa pozrieť. Nachádza sa to v takom stave, že plochu, ktorú potrebuje sú 

aj postavené stavby s betónovým základom čo už to sa nám nepáčilo. Treba dávať pozor aby 

sa nezamedzil vstup do  Čížovičov pretože sa to jedná rovno pred ich vstupnou bránou. Do 

budúcna musí dať obec viac pozemkov premerať. 

  

Ing. Dundovič predseda finančnej komisie. Z finančnej komisie prišiel návrh, že výška 

nájmu bude 0,50 Eur/m2/rok a doporučuje túto cenu. 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

  

Starosta Mgr. Jenča vysvetlil, že ide len o prenájom aby mal, kde parkovať vozidlo. Áno má 

tam vybudovaný prístrešok ku, ktorému doloží papiere lebo mu to bolo v minulosti obcou 

povolené.   

 

Do rozpravy sa zapojil p. Krupa: 

Aj dnes bolo pred domom p. Čížoviča zaparkované auto. Treba ho upozorniť aby tam 

neparkoval.   

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.91 /2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 Berie na vedomie  

 

Žiadosť Miroslava Cencera, Vladislava Valacha 258/1, 976 46 Valaská, o nájom časti 

pozemku  parcely C-KN č. 188, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria  o výmere 54m², 

v k.ú Valaská,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská v celosti. 
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II.   Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce Valaská: 

  

  parcely C-KN č. 188, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria  o výmere 54m², v k.ú 

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

980, v prospech obce Valaská  

 

   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. 188, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria  o výmere 54m², v k.ú 

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

980, v prospech obce Valaská, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná 

o pozemok, ktorý sa nachádza pred vstupom do rodinného domu a garáže žiadateľa. Obec 

časť predmetného pozemku nevie inak využiť. Prenájmom sa obec zbaví záťaže spojenou 

s údržbou pozemku a ešte k tomu získa finančné prostriedky, čím zhodnotí majetok obce; 

 

pre nájomcu: Miroslav Cencer, Vladislava Valacha 258/1, 976 46 Valaská 

doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

účel nájmu:   vstup do rodinného domu a garáže  

výška nájmu: 0,50 Eur/m2/rok  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Krupa, Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (PaedDr. Magera) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

8. Majetkové záležitosti 

8.2  Žiadosť Timei Bartošovej a Mariána Bartoša o prenájom obecného bytu č. 18 

Hronská 429/22, Valaská 

Žiadateľka Timea Bartošová a Marián Bartoš požiadali  o prenájom  jednoizbového bytu č. 

18 v majetku obce Valaská, ktorý dlhodobo užívajú od roku 2009. Nájomníci si  riadne plnia 

úhrady za  služby spojené s bývaním.  Nájomná zmluva im skončila v januári roku 2017 ale  

naďalej chcú  predmetný byt užívať.  Pani Bartošová  je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi 

a je ustanovená osobitným príjemcom obce Valaská. Pán Bartoš je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a je ustanovený osobitným príjemcom obce Valaská. Poberá  príspevok na 

bývanie, ktorý pravidelne odvádza cez osobitného príjemcu na úhrady a služby spojené 



28 
 

s bývaním.  Na základe uvedeného navrhujeme schváliť prenájom jednoizbového  bytu č. 

18 o výmere 28m2  na  3 poschodí  v dome  na ul. Hronská č. súp. 429, vchod 22, zapísaný 

na LV č.2103 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. o majetku obcí 

v platnom znení, nakoľko byt dlhodobo užívajú a riadne platia nájom a za služby s ním 

spojené,   za cenu vo výške 10,00 €/ mesiac,  okrem úhrad za služby spojené s užívaním bytu 

na základe „ Mesačného predpisu zálohových platieb“. Zámer je zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce od 2. novembra. Komisia pre financie a správu majetku 

a komisia sociálna a školstva uvedený prenájom odporúča. Poprosím najprv predsedníčku 

sociálnej komisie a potom predsedu finančnej komisie o vyjadrenie.  

Pani Pastírová – predsedníčka sociálnej komisie: Na komisií bola žiadosť pre jednaná. 

Odporúčame tento byt dať do nájmu, pretože žiadatelia nemajú žiadne dlžoby a všetko si 

riadne platia.   

 

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

zaoberali. Finančná komisia odporúča pokračovať v prenájme.  

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.92 /2020 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

II.  Berie na vedomie  

 

Žiadosť Timei Bartošovej a Mariána Bartoša o prenájom obecného bytu č. 18, 

Hronská 429/22, Valaská 

 

II.   Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce Valaská: 

 byt č. 18 na 3 podlaží, bytový dom súp. č. Hronská 429/22, zapísaný na  LV č. 2103 pre 

okres Brezno, katastrálne územie Valaská,  na základe nájomnej zmluvy  

 

   za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

       podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
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       nájom nehnuteľného majetku obce Valaská: 

bytu č. 18  o výmere 28m2  na  3 poschodí,  v bytovom dome na ul. Hronská č. súp. 429, 

vchod 22, zapísaný na LV č.2103 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. 

o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že žiadateľom skončila nájomná zmluva 

a chcú naďalej predmetný byt užívať. Nájomca si riadne a včas platí nájomné a za 

služby s ním spojené. 

pre nájomcu: Timei Bartošovej a Mariánovi Bartošovi, tr. bytom ul. Hronská č. 

429/22, Valaská 

    doba nájmu:  neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace  

    výška nájmu: 10,- Eur/mesiac,  okrem úhrad za služby spojené s užívaním bytu na 

základe „Mesačného predpisu zálohových platieb“ 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Krupa, Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (PaedDr. Magera) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

8.  Majetkové záležitosti 

8.3 Žiadosť Michala Adamoviča o prenákom obecného bytu č. 16, Hornsá 429/22, 

Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadosť Michala Adamoviča o prenájme  jednoizbového bytu č. 16 v majetku obce Valaská. 

Pán  Adamovič dlhodobo  užíva danú nehnuteľnosť  a riadne si plní úhrady za služby spojené 

s bývaním.  V máji v roku 2018 mu skončila  nájomná zmluva  a chce naďalej predmetný 

byt užívať. Je zamestnaný v Zlievarňach Hronec. Na základe uvedeného navrhujeme 

schváliť prenájom bytu č. 16  o výmere 28m2  na  3 poschodí,  v dome č. súp. 429, vchod 22, 

zapísaný na LV č.2103 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. o majetku 

obcí v platnom znení, nakoľko predmetný byt užíva od roku 2017 a riadne za byt platí. 

Navrhujeme výšku nájmu  vo výške 10 €/mesiac, okrem úhrad za služby spojené s užívaním 

bytu na základe  „Mesačného predpisu zálohových platieb“. Zámer je na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce zverejnený od 2. novembra. Komisia finančná a sociálna uvedenú 

žiadosť prerokovala a predmetný návrh odporúča. Poprosím o vyjadrenie predsedníčky 

sociálnej komisie a následne predsedu pre financie a správu majetku.  

Pani Pastírová  predsedníčka sociálnej komisie: Tento pán ťažko pracuje a všetko riadne 

platí. Dostal sa do ťažkej životnej situácie, kedy od neho odišla manželka a on zostal 

s dvoma deťmi sám, s ktorými mu pomáha jeho mama.   
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Ing. Dundovič- predseda finančnej komisie: Na finančnej komisii sme sa predmetnou vecou 

zaoberali. Cena nájmu je úmerná stavu bytovke a samotnému bytu. Finančná komisia 

odporúča pokračovať v prenájme 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č.93 /2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

III.  Berie na vedomie  

 

Žiadosť Michala Adamoviča o prenájom obecného bytu č. 16, Hronská 429/22, Valaská 

 

II.   Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce Valaská: 

  

 byt č. 16 na 3 podlaží, bytový dom súp. č. Hronská 429/22, zapísaný na  LV č. 2103 

pre okres Brezno, katastrálne územie Valaská,  na základe nájomnej zmluvy  

 

 

   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: 

 

bytu č. 16  o výmere 28m2  na  3 poschodí,  v bytovom dome na ul. Hronská č. súp. 429, 

vchod 22, zapísaný na LV č.2103 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. 

o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že žiadateľovi skončila nájomná zmluva 

a chce naďalej predmetný byt užívať. Nájomca si riadne a včas platí nájomné a za služby 

s ním spojené. 

    pre nájomcu: Michal Adamovič, Hronská 429/22, 976 46 Valaská 

    doba nájmu:  neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace  

    výška nájmu: 10,- Eur/mesiac,  okrem úhrad za služby spojené s užívaním bytu na 

základe „Mesačného predpisu zálohových platieb“ 

 

 

Hlasovanie:  
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Prítomní: 10 

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

Krupa, Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (PaedDr. Magera) 

Uznesenie bolo schválené 

 

8. Ekonomické záležitosti 

8.4 Žiadosť Radoslava Krbilu a Jozefa Krbyľu o odkúpenie pozemku C-KN č. 1440/1, 

druh pozemku: záhrada o výmere 424 m2 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadatelia Radoslav Krbila a Jozef Krbyľa požiadali o kúpu obecného pozemku C-KN č. 

1440/1 o výmere 424 m2 . Uvedený pozemok je rodinou Krbiľovcov  užívaný od roku 1974 

v dobrej viere, že je vlastníctvom žiadateľov a je riadne oplotený. V minulosti poskytli 

žiadatelia pozemok o výmere 100m2 obci bez nároku náhrady.  

Zámer predať identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 

s § 9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. e)  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 2. 

novembra 2020. 

Stanovisko finančnej a majetkovej komisie konanej dňa 10. 11.  2020 : komisia predaj 

odporúča. Poprosím o vyjadrenie predsedu komisie finančnej.  

 

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

zaoberali. Na vysvetlenie, že prečo je teraz suma 3,-Eur/m2 . V minulosti sme rozširovali 

športový areál pri kine a rodina Krbilova a Krbyľová poskytla obci pozemok o výmere 

100m2  bez nároku na náhradu. Preto teraz berieme na to ohľad a sumu sme stanovili na  3,-

Eur/m2  

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.94 /2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I.  Berie na vedomie žiadosť  Radoslava Krbilu a Jozefa Krbyľu, Partizánska cesta           

529/14, 976 46 Valaská, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1440/1 o výmere 424 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 
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v prospech obce Valaská  v celosti. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1440/1 o výmere 424 m², druh pozemku – záhrada, 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  

 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1440/1,   druh pozemku: záhrada o výmere 424 

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)  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľom Radoslavovi Krbilovi a Jozefovi Krbyľovi, 

Partizánska cesta 529/14, 976 46 Valaská. Dôvodom osobitného zreteľa pre predaj je ten, že 

sa jedná o pozemok, ktorý žiadatelia využívajú ako dvor  ich rodinného domu. Uvedený 

pozemok je užívaný od roku 1974 v dobrej viere, že je vlastníctvom žiadateľov a je riadne 

oplotený. V minulosti poskytli vlastníci pozemok o výmere 100 m² obci bez nároku náhrady. 

Vysporiadanie majetkových vzťahov s obcou. 

 Kúpna cena:   3,-Eur/m2, cena celkom 1272,- 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, Dobrotová,  

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

    

9. Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ 

9.1 Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál – kompletná správa vám všetkým bola doručená. Poprosím pani riaditeľku 

o uvedenie bodu rokovania. Ďakujem  

 

Mgr. Iveta Babčanová riaditeľka MŠ:  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti je spracovaná v zmysle vyhlášky č. 9/2020. 

V správe je zhodnotená aj činnosť počas mimoriadnej situácie COVID -19. Je napísaná 
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jasne, prehľadne a stručne. Pre nás všetkých bolo veľmi náročné obdobie, keď sme robili 

z domu počas pandémie. Všetky úlohy sa nám podarilo splniť, ktoré sme mali naplánované.    

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera: 

V prvom rade sa chcem poďakovať ako rodič za prácu, ktorú pre tie detičky robíte. Za 

kreatívne úlohy, ktoré sme mohli ako rodičia počas pandémie s deťmi robiť.  Za tie všetky 

aktivity, ktoré ste počas karantény pre deti vymýšľali. Ďakujem aj ako člen rady škôlky 

a v neposlednom rade ako poslanec za predloženú správu.  

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Tiež by som sa chcela poďakovať všetkým trom riaditeľkám a pedagógom za ich skvelú 

prácu. Pasujete sa s týmito všetkými okolnosťami veľmi statočne. Veľmi Vám ďakujem, že 

ste takí ako ste.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Tiež ďakujem za všetko trom riaditeľkám za ich prácu. Ale skôr by som sa zameral na to čo 

by ste potrebovali po technickej stránke. Píšete, že uvažujete o zriadení telocvične 

v pivničných priestoroch MŠ na alokovanom pracovisku. Je to vízia, alebo ste sa už o tomto 

s p. starostom rozprávali.  

 

  

Odpoveď riaditeľky Mgr. Babčanovej: 

Áno vízia je moja telocvičňa.  

 

    

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 95/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

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

Švermova 8, 976 46 Valaská,  za školský rok 2019/2020. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie jednohlasne schválené 

 

9. Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ 

9.2 Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál – kompletná správa vám všetkým bola doručená. Poprosím pani riaditeľku 

o uvedenie bodu rokovania. Ďakujem  

PaedDr. Michaela Badinková riaditeľka ZŠ Jaroslava Simana: Vyhodnocovaciu správu za 

rok 2019/2020 bola vypracovaná predchádzajúcou pani riaditeľkou Piliarovou. Je z dvoch 

častí.  

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

 Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Ja za radu školy by som povedal, že táto správa bola prerokovaná na rade školy.  

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 96/2020 

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 2019/2020. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

9. Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ 

9.3 Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti ZUŠ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Materiál – kompletná správa vám všetkým bola doručená. Poprosím pani riaditeľku 

o uvedenie bodu rokovania. Ďakujem  

PaedDr. Adriána Škrváňová Dis.art riaditeľka ZUŠ: Správa je vypracovaná tak ako nám to 

nariaďuje zákon. V tejto správe by som chcela vyzdvihnúť školský rok od septembra do 

decembra 2019 bol pre nás veľmi úspešný. Pretože sme nacvičili muzikál „Snehulienka“. 

Ktorý bol veľmi úspešný, a ktorým sme zviditeľnili aj našu obec.  

 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr Magera: 

Ďakujem za predloženú správu, ktorá je veľmi dobre a prehľadne spracovaná. Môžem 

potvrdiť, že žiaci veľmi radi chodia do ZUŠ vo Valaskej. Chcú tam chodiť preto lebo vy 

a Vaši kolegovia máte v sebe veľký potenciál a veľkú chuť robiť, tvoriť.   

 

Do rozpravy sa zapojil PhDr. Mgr. Kúdelková: Chcem sa poďakovať všetkým 3 riaditeľkám 

za ich prácu. Zároveň sa chcem poďakovať aj bývalej riaditeľke Piliarovej čo všetko za 

svojho pôsobenia urobila.  

 

Do rozpravy sa zapojil p. Krupa: 

Ďakujem všetkým riaditeľkám a ako člen školskej rady touto cestou sa chcem prihovoriť na 

Obecný úrad aby v najbližšej dobe zabezpečil miestnosť pre výtvarný odbor, pretože tie 

podmienky sú ťažšie a ťažšie.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Ďakujem za dobre vypracované správy. Budeme z nich čerpať. Ďakujem Vám aj za Vašu 

správu.  

 

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 97/2020 

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 2019/2020. 

 

 Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Krupa, Vrbovský, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, Pastírová) 
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PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

10. Rôzne  

10.1 Ústna informácia o stave realizácie cyklotrasy Brezno – Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dňa 16. novembra sme obdržali písomnú informáciu z mesta Brezna, o ktorej vás chcem 

informovať, citujem:  

„Výstavbu cyklotrasy sme oficiálne pozastavili ku dňu 06.11.2020, pričom nám zostalo 

113 dní na dokončenie na budúci rok. Práce sa pozastavili z dôvodu, že asfaltovanie celej 

komunikácie bude až budúci rok. Tento rok sa spravilo niekoľko vjazdov, ktoré bolo nutné 

pred zimou spraviť, zvyšné sa dokončia na budúci rok.  

Konkrétne sa spravili nasledovné vjazdy so súhlasmi obyvateľov: 

Vjazd cesta Osloboditeľov 38 – p. Šucháň 

-          zhotovený vjazd zo zámkovej dlažby a zvod dažďovej vody sa preloží na roh rodinného 

domu 

Vjazd cesta Osloboditeľov 42 – p. Havrilová 

-          zhotovený vjazd zo zámkovej dlažby, 20 cm od domu umiestniť skalky a následne sa 

doloží dlažba inej farby až po cyklochodník 

Vjazd cesta Osloboditeľov 46 – p. Štubňová 

-          zhotovený vjazd zo zámkovej dlažby pričom sa doplnia obrubníky, pred domom sa 

osadia palisády a upraví sa zemina 

Vjazd cesta Osloboditeľov 47 – za pohostinstvom 

-          vjazd upravený do pôvodného stavu – výškovou úpravou betónových panelov 

Vjazd cesta Osloboditeľov 92 – p. Mikloško 

-          vjazd sa vrátil do pôvodného stavu uložením betónových kociek do štrkového lôžka 

a dosype sa zemina 

Vjazd cesta Osloboditeľov 94 – p. Slivka 

-          vjazd sa vrátil do pôvodného stavu – vyasfaltoval sa a dosypala sa zemina 

Vjazd cesta Osloboditeľov 96 – p. Šajgalíková 

-          vjazd bol zhotovený na základe požiadavky, pričom sa pod bránou vybralo 20 cm 

betónu a následne 50 cm zeminy a tento vjazd sa zhotovil zo zatrávňovačov 

Vjazd cesta Osloboditeľov 98 – p. Barzík 

-          vybral sa betónový základ pod bránou pričom sa zachoval betónový základ pod stĺpikmi 

a následne sa vybralo 15 cm zeminy, tak aby bol zabezpečený dobrý vjazd osobných 

automobilov 

Vjazd cesta Osloboditeľov 104 – p. Murín 

-          vjazd vrátený do pôvodného stavu vyasfaltovaním, pričom sa upravil vstup pred 

bráničkou znížením a vytvorením nového štrkového lôžka 

Vjazd cesta Osloboditeľov 108 – p. Medveď 

-          vjazd vrátený do pôvodného stavu vyasfaltovaním 

Vjazd cesta Osloboditeľov 110 – p. Kúdelková 
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-          vjazd vrátený do pôvodného stavu vyasfaltovaním 

Vjazd cesta Osloboditeľov 114 – p. Kaliský 

-          vjazd vrátený do pôvodného stavu vyasfaltovaním na šírku 1 m a vytvorená prírodná 

priekopa  

Vjazd cesta Osloboditeľov 116 – p. Kaderiak 

-          vjazd vrátený do pôvodného stavu vyasfaltovaním  

Ďalej sa spravili na určitých miestach úpravy terénu. 

Od pána Múku, ktoré dostal od občanov Valaskej, postupujeme požiadavku  na základe 

upozornenia:  

-          zatepliť vodomernú šachtu pri pánovi Turňovi (Cesta Osloboditeľov 56) 

-          vrátiť do pôvodného stavu betónový vjazd pána Zelenčíka (Cesta 

Osloboditeľov 60) 

To je všetko, o čom nás informovalo  mesto Brezno. Uisťujem všetkých, že počas 

vykonávania prác som minimálne dvakrát v týždni na Ceste Osloboditeľov. Čo je v rámci 

našich možností, snažím sa s mestom Breznom riešiť. Aj odvodnenie časti úseku obec 

Valaská zaplatila z vlastného účtu, tak aby boli občania spokojní, tento úsek už bol 

spoločnosťou Swietelsky zrealizovaný. Zhotovením odvodnenia sme eliminovali stekanie 

zrážkovej vody na spodnú časť vozovky a pevne verím, že aj vytápaniu rodinných domov 

pod cestou.  

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Krupa:  

Spomínané odvodnenie pri Leitnerovi a pri ňom pod cestou sa nachádza zberná šachta 

v minulosti bola požiadavka na opravu toho betónového krytu. V akom je to stave?   

 

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

To sa ešte nenapravilo na koľko Technické služby to časovo nestíhajú.  

 

 

 

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Chcem sa poďakovať občanom tejto časti, kde sa buduje cyklotrasa, že znášajú tieto všetky 

veci okolo budovania cyklotrasy, a že sú statoční Zmluva bola podpísaná za bývalého 

vedenia. Poslanci o tom ani nevedeli ako bola táto zmluva podpísaná.  

 

Odpoveď p. starostu obce Mgr. Jenča:   

Podotkol by som, že skôr neboli pripomienky z Vašej strany teda z vedenia obce na Vás aby 

ste mohli dať pripomienky aby boli následne zapracované. Aj ja ďakujem občanom. Mesto 

Brezno je ústretové. Čo sa dá a je v ich kompetenciách tak sa snažia urobiť.  

 

 

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

o predloženie návrhu: 
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Uznesenie č.98 /2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

10. Rôzne  

10.2 Prerokovanie pripomienok k návrhu rekonštrukcie námestia pripomienok 

komisií___________________________________________________________________  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obecné zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní uznesením č. 81/2020 uložilo komisiám 

finančnej, stavebnej, kultúrnej a komisii životného prostredia prerokovať víťazný návrh 

rekonštrukcie námestia, mňa požiadalo 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. 

Komisie v zmysle uznesenia zasadli a požiadavky zapracovali do svojich zápisníc. Všetky 

pripomienky následne boli zaslané architektom. Naplánované bolo aj stretnutie 

s architektmi, avšak z dôvodu opätovného vyhláseného núdzového stavu a choroby 

architektov sa toto žiaľ neuskutočnilo. Architekti však na pripomienky reagovali a zaslali 

vyjadrenie. Materiál ste všetci obdŕžali.  

 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil p. Vrbovský:  

Chcem sa vyjadriť za kultúrnu komisiu. Dňa 13. novembra sa konala kultúrna komisia, na 

ktorej bolo jediným bodom revitalizácia námestia. Kultúrna komisia dala dokopy návrhy 

k rekonštrukcii námestia. Na kultúrnej komisii, sme prebrali aj návrhy z ostatných komisií. 
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Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera: 

Chcel by som poprosiť aby Lipka štátnosti zostala na pôvodnom mieste. 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Jedno odporúčanie sa týkalo sochy Valacha, ktorú sme odporučili umiestniť na predok 

námestia aj z tohto dôvodu, že je tam tá Lipka štátnosti. Odporučili sme aby to námestie bolo 

otvorenejšie. 

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Obecného úradu Mgr. Kmeťová: 

Doplňujúca informácia aj pre verejnosť, že materiály tykajúce sa zastupiteľstva aj tohto bodu 

sú zverejnené na našej webovej stránke.   

 

Do rozpravy sa zapojil p. starosta obce Mgr. Jenča:   

Treba si uvedomiť, že na tomto projekte pracujeme celý rok. Na základe víťazného projektu 

sme povinní podpísať s víťazom zmluvu. Veľmi nemôžeme zasahovať do víťazného 

projektu. Architekti sú ústretoví vypočuť si naše pripomienky  a ak je to možne aj zapracovať 

ich. Ak sa chceme zapojiť do výziev na zrealizovanie námestia potrebujeme mať 

vypracovaný projekt.  

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Obecného úradu Mgr. Kmeťová: 

Jedná sa o podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom na spracovanie dokumentácie. Je to 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.    

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera: 

Ak mali poslanci, členovia komisií, občania pripomienky tak si myslím, že to boli 

opodstatnené pripomienky. Ako to je s uznesením 81/2020 kedy sa plánuje jeho naplnenie? 

 

Do rozpravy sa zapojil p. starosta obce Mgr. Jenča:   

Čo sa týka toho uznesenia v komisiách to bolo prerokované. Jedine sa neuskutočnilo 

stretnutie kvôli opatreniam. Odporúčam aby sme sa už pohli ďalej.  

 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Ideálne by bolo keby sme tie pripomienky, ktoré komisie prijali aby si za ne p. starosta aj 

zabojoval. Myslím, že tam nie je nič také čo by samotný projekt narušilo. 

 

Do rozpravy sa zapojil p. starosta obce Mgr. Jenča:   

Pôjdeme do stretnutia s architektmi. 

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič:    

Treba si dať pozor koľko ideme tie pripomienky riešiť. Poďme už to námestie robiť, lebo to 

námestie ani nebudeme mať.  

 

Do rozpravy sa zapojil p. starosta obce Mgr. Jenča:   
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Stále som v dileme či je alebo nie je uznesenie naplnené. Potrebujem od Vás stanovisko ako 

ďalej. 

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Obecného úradu Mgr. Kmeťová: 

My sme povinní uzatvoriť zmluvu s vysúťaženou firmou. Pretože, keď nepodpíšeme zmluvu 

nebude naplnená súťaž. Navrhujem aby sme sa posunuli ďalej. Požiadavky budú 

zapracované. Uznesenie 81/2020 je stále v plnení.  

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera: 

Faktická poznámka – nech je o tom zápis, že som mal pripomienku k zachovaniu Lipky 

štátnosti. 

Do rozpravy sa zapojil p. Vrbovský: 

O zachovaní Lipky štátnosti je aj záznam v zápise z kultúrnej komisie, ktorá sa konala dňa 

13.11.2020. 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.  99/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

PREROKOVALO 

pripomienky k návrhu rekonštrukcie námestia a pripomienky komisií 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

10. Rôzne 

10.3 Návrh na prehodnotenie výšky paušálnej odmeny za poskytovanie právnych 

služieb  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ako dobre viete, ešte v minulom roku ste schválili na rokovaní obecného zastupiteľstva 

uzatvorenie zmluvy za poskytovanie právnych služieb so  spoločnosťou Urbáni a Partners. 

Uvedená spoločnosť nám aktívne poskytuje právne poradenstvo ako aj zastupovanie obce 

pred súdmi. Aktívne sú rozbehnuté pohľadávky a ďalšie staršie agendy dlhodobo neriešené. 
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Dňa 26. 10. sa na nás advokátska kancelária obrátila listom s požiadavkou o prehodnotenie 

výšky paušálu z 365,- Eur s DPH na 495,- eur s DPH. Ako odôvodnenie v liste uvádzajú 

okrem iného  rozsah prác (od začiatku mája do polovice októbra tohto roku)  to bolo  71 úloh 

(68,5 hodiny), čo v konečnom  zúčtovaní súpisu prác presahuje ich iného paušálneho klienta 

druhého v poradí (taktiež obec) dvojnásobne. Musím konštatovať, že oproti 

predchádzajúcemu právnemu zástupcovi sa jedná o nepomer a spolupráca s advokátskou 

kanceláriou je na veľmi dobrej úrovni. Preto odporúčam obecnému zastupiteľstvu uvedený 

návrh schváliť.  Samotnú žiadosť ste v materiáli obdržali.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera:  

Súhlasím s touto navrhnutou sumou.  Ďakujem im za ich prácu, ktorú robia pre túto obec.  

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Oceňujem ich prácu hlavne za to, že sa pustili do práce s majetko-právnymi vecami. 

Oceňujem aj to, že chodia na pracovné zastupiteľstvá.  

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

 

Uznesenie č.100 /2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Návrh na prehodnotenie výšky paušálnej odmeny  na základe zmluvy o poskytovaní 

právnych služieb uzatvorenej 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 pre obec poskytuje právny zástupca a to:                

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   

 

II/ SÚHLASÍ  
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S návrhom na prehodnotenie výšky paušálnej odmeny pre advokátsku kanceláriu URBÁNI 

& Partners s. r. o. vo výške mesačného paušálu 495,- Eur s DPH/mesiac, v súlade 

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

služieb 

 

III/ ODPORÚČA 

Starostovi obce uzavrieť s advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s. r. o. Dodatok č. 

1  k Zmluve o poskytovaní právnych služieb, uzatvorenej  dňa 2. decembra 2019 (č. z. 

EXT_048/2019) s účinnosťou od 1. januára 2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

10. Rôzne  

10. 4 Členstvo v mikroregióne CHOPOK JUH 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

 

Ja ako starosta obce navrhujem  vstup obce Valaská do Združenia obcí mikroregiónu 

CHOPOK juh, nakoľko členmi predmetného mikroregiónu sú obce (Ráztoka, Nemecká, 

Predajná,  Jasenie, Podbrezová, Horná Lehota, Dolná Lehota, Bystrá, Jarabá, Mýto pod 

Ďumbierom) a obec Valaská  geografickým umiestnením zapadá do daného územného 

zoskupenia obcí.  

Dôvodom pre vstup do mikroregiónu CHOPOK JUH je spoločná stratégia rozvoja, nakoľko 

obce tvoria hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorého strategickým cieľom je ich spoločný 

rozvoj- vytvorenie stabilného, hospodársky, sociálne a environmentálne príťažlivého 

sídelného a územného prvku s tendenciami trvalo udržateľného rozvoja.  

Špecifickými cieľmi programu sú: 

1. Vytvorenie stabilnej sídelnej štruktúry 

2. Podpora hospodárstva, osobitne malého a stredného podnikania s dôrazom na 

cestovný ruch 

3. Budovanie a rozvoj  lokálnej infraštruktúry 

4. Zlepšenie stavu environmentálnej infraštruktúry 

5. Budovanie sociálnej infraštruktúry 

Mikroregión CHOPOK JUH je aktívnym regiónom a obec Valaská by oprávnene mala byť 

súčasťou tohto celku. Momentálne obec nie je nikde aktívnym členom mikroregiónu.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera:  
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Vstupom do mikroregiónu nám môže ovplyvniť naše pôsobenie v MAS? 

 

Do rozpravy sa zapojil p. starosta obce Mgr. Jenča:   

Nie, neovplyvní to naše pôsobenie v MAS. 

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Vstúpenie do mikroregiónu je nám absolútne blízke. Je to aj historicky dané, že by sme mali 

do mikroregiónu vstúpiť.  

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 101/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ SCHVAĽUJE  

vstup obce Valaská do Združenia obcí mikroregiónu CHOPOK juh 

 

IČO: 356 56 514 

DIČ: 2022042946 

Sídlo: Združenie obcí Mikroregiónu CHOPOK juh, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová 

Právna forma: záujm. združ. právnických osôb 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie bolo schválené 

 

10. Rôzne  

10. 5 Petícia za eliminovanie zápachu ČOV (čistiareň odpadových vôd) 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Dňa 4. novembra bola na obecný úrad doručená petícia občanov na eliminovanie zápachu 

ČOV (čistiareň odpadových vôd) Valaská. Uvedenú petíciu predkladám na rokovanie 

obecného zastupiteľstva z toho dôvodu, že je adresovaná starostovi obce ale aj obecnému 

zastupiteľstvu. Uvedenú petíciu ste všetci obdržali. Čo môžem povedať ja, my sme už 

dávnejšie v tejto veci kontaktovali vodárenskú spoločnosť, ktorá sa nám v predmetnej veci 

vyjadrila, že uvedená ČOV je v skúšobnej prevádzke a z toho dôvodu dochádza k takémuto 

stavu, zároveň nás upozornila na dodržiavanie ochranného pásma okolo predmetnej ČOV. 
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Citácia z listu, ktorá prišla z vodárenskej spoločnosti. Budeme sa petíciou zaoberať. Na 

doplnenie poprosím p. prednostku. 

 

Mgr. Kmeťová prednostka Obecného úradu:  

Prečítala Petíciu, ktorá na úrad prišla. Pán Slavomír Kučerák je kontaktná osoba pri petícii. 

Budeme komunikovať, budeme sa vecou zaoberať. Už 28.4.2020 išla žiadosť o prijatie 

opatrení na zamedzenie šírenia zápachu budovanej čistiarne odpadových vôd, keď na 

Obecný úrad prišiel podnet od občanov. S petíciou sme so zákona povinní sa zoberať.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Verím, že urobíte všetko preto. Skúšobná prevádzka je chránená. Čistiareň, keď smrdí to 

znamená, že nefunguje. Mám v tom prax mám v tom vzdelanie. Technológia určite vedia 

prečo nefunguje. Po skúšobnej dobe by už určite čistička nemala zapáchať.    

 

Do rozpravy sa zapojila p. Dobrotová: 

Určite treba riešiť túto situáciu. Je tam naozaj zápach.  

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE  NA VEDOMIE 

Petíciu  za eliminovanie zápachu ČOV (čistiareň odpadových vôd) Valaská 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

11. Otázky na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií  
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera:  

Bolo by dobré, keby sme zamestnali človeka, ktorý je odborník na orez stromov. Nie je to 

dehonestácia práce Technických služieb. Len aby sme sa vyhli tomu aby sme nemali 

nesprávne ošetrené, orezané stromy.    

 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču: 

Keď som sem nastúpil bolo mi povedané, že chlapi majú školenie na orezy. Budem trvať na 

tom aby išli na preškolenie. 

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Chcel by som oficiálne pozvať riaditeľov na finančnú komisiu, ktorá sa bude konať v stredu 

25.11.2020.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik:  

V areály školy boli narušenia verejného poriadku mladistvými občanmi. Chcem sa opýtať, 

či sa táto situácia zlepšila? 

 

Do rozpravy sa zapojila p. riaditeľka Badinková:    

O tom, že v areály školy sa stretávajú naši terajší aj bývalý žiaci vieme. Rozmýšľali sme aj 

o uzamknutí areálu školy, ale nakoľko sú tam športoviská, ktoré deti využívajú tak nad tým 

neuvažujeme.  Ak by sme rozmýšľali o uzavretí areálu vo večerných hodinách muselo by sa 

prerobiť oplotenie, pretože momentálne oplotenie nie je vyhovujúce.   

 

Do rozpravy sa zapojil p. Krupa: 

Na minulom zastupiteľstve sme sa rozprávali o zanesených žľaboch na bude ZUŠ. Moja 

otázka je, že či už boli žľaby vyčistené? Či ste posielali na úrad žiadosť o vyčistenie.  

 

 

Do rozpravy sa prihlásila pani riaditeľka Škrváňová: 

Keď, že to bolo spomínané na predchádzajúcom zastupiteľstve predpokladala som, že to 

bolo aj zapísané v zápisnici. Preto som písomnú žiadosť neposielala. Ale ak je to potrebné 

hneď zajtra žiadosť pošlem. Žľaby ešte nie sú vyčistené. Problém máme aj s kotolňou, ktorú 

nám vytápa pri prudkých dažďoch. Je potrebné aby obec pristúpila k opravám.  

 

 

12. Interpelácie poslancov na starostu obce 

PaedDr. Magera:  

Chcel by som sa informovať či obec podnikla kroky ohľadom obchodného domu na Tehelnej 

ulici, že je obchod menej vysvietený.   
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Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča: 

Refentka Mgr. Neuzerová volala s požiadavkou na zníženie svietivosti. 

 

PaedDr. Magera:  

Ako sa idú riešiť plochy vedľa obchodného domu na Tehelnej, ktoré sú zdevastované.   

 

Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča:  

Billa chcela na svoje náklady postaviť parkovisko, ale nebolo to schválené poslancami. 

Momentálne máme jednu možnosť a to realizácia odstavných miest. Môžeme tam dať 

kvetináče alebo dáke zábrany aby nestáli na trávnatých plochách.  

p. Krupa:  

Orez líp na cintoríne to je v poriadku p. starosta mi odpovedal. V akom stave sa nachádza 

most cez Bystrianku smerom na Diel? Ako je na tom obnova písma na kameni pri storočnej 

Lipe?  

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Čo sa týka tabule nebudeme to realizovať tento rok. Čo sa týka mosta tam nám prišla 

odpoveď, že je to pravdepodobne obecné. Musíme, ale ďalej skúmať koho to je naozaj. Statik 

povedal, že to treba riešiť. 

 

p. Vrbovský: 

Prechod ponad labute ako je jazierko v akom stave to tam je lebo je tam zosuv pôdy. Nie je 

tam žiadne zabezpečenie. Či by nebolo vhodné tam dať aspoň tabuľu, že prechod na vlastné 

riziko.   

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Zabezpečíme to, kvôli bezpečnosti. 

 

p. Dobrotová:  

Na Lipovej altánok je v dezolátnom stave. Sú tam smeti. Bolo by vhodné keby to Technické 

služby šli pozrieť a dali to do poriadku. Treba sa zamyslieť či by nebolo vhodné ten altánok, 

zmenšiť, prerobiť.  

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Informáciu posuniem na Technické služby.  

 

p. Pastírová: 

Kedy budú osadené smerovníky v celej v obci? Je funkčný kamerový systém? A či na 

kamerách vidno to čo treba? 

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Kamerový systém je funkčný. Kamery nie sú odborné.  
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p. Hlaváčik: 

V materskej časti obce by uvítali viac informácií o pamätníku. Ako sú na tom práce na dome 

smútku? Či by nebolo vhodné zverejniť napr. na FB ako bude pamätník vyzerať? 

Či je p. kontrolórka stále práce neschopná z dôvodu choroby? 

Či sa ideme v našej obci znova testovať? 

 

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Realizuje sa rekonštrukcia pamätníka v Starej Valaskej. Nie je problém to dať na FB stránku 

obce. Na dome smútku sa vymenila strešná krytina. Vyasfaltovaná je Partizánska cesta. P. 

hlavná kontrolórka je stále PN.  

 Mgr. Karolová: 

Bolo by vhodné aby aktivačné práce chodievali na Piesok a postarali sa o poriadok. Garády 

sú neskutočne znečistené.  

Chodník od autobusovej zastávky do kolónie je v tajom stave, že starý ľudia tade neprejdú.  

Treba trošku upraviť chodník. Mám prosbu o zmazanie neplatičov, keď si už neplatič tú 

sumu zaplatí bolo by vhodné ho zo zoznamu vymazať.  Častejšie treba aktualizovať ten 

zoznam neplatičov.  

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: 

Aktualizáciu zabezpečíme. Chodník urobiť nestihli. Som rad, že stihli aspoň osvetlenie 

chodníka. Aktivační pracovníci budú musieť chodiť raz za týždeň na Piesok.  

 

 

 

13. Diskusia 

Sú celkom iné čísla ako sme posielali. Posielali sme, že bolo 1905 testovaných a z toho 17 

pozitívnych vychádza to 0,89%. Včera sme sa dozvedeli opäť z médií, že sme mali 

testovaných 1905, z toho ale 21 pozitívnych, tým pádom máme 1,1% nakazených, čo je 

kritériom ďalšieho testovania. Obratom sme sa obrátili listom na Okresný úrad odbor 

krízového riadenia, s tým, že sme žiadali podanie vysvetlenia a podania informácie kde, 

akým spôsobom, kto bude toto testovanie vykonávať. Volal plukovník Uličný, že sa u nás 

testovať bude či sa už stala chyba alebo nie. Pani prednostka Mgr. Kmeťová ma doplní. 

 

Základné informácie sú, že testovanie sa má robiť počas celého víkendu od 8:00 do 20:00 

hod. Mali by sme ísť v štandardách ako sme doteraz robili testovania. Oslovili sme okresný 

úrad odbor krízového oddelenia aby nám to vysvetlili. Za štyri dni testovania to obec stálo 

8621,12 eur. Bolo nám povedané, že testovanie sa môže konať len jeden deň nie dva. 

Testovanie je síce dobrovoľné, ale po testovaní dostanete certifikát. Bude len jedna lokalita 

testovania a to telocvičňa z dôvodu, že vyhodnocovanie testov sa koná dnu. 

 

Do diskusie sa zapojil Ing. Dundovič: 
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Obec ani nevie a oni kontaktujú už zdravotníkov a poskytujú im informácie, ktoré nie sú ešte 

dohodnuté s obcou. Viem to z osobnej skúsenosti lebo kontaktovali moju manželku.  

 

 Do diskusie sa zapojil PaedDr. Magera: 

Je v našich silách zorganizovať to do soboty?  

 

Do diskusie sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Áno s vypätím všetkých síl to zvládneme. Jedine čo je problém, že máme momentálne veľmi 

málo informácií.  

 

Do diskusie sa zapojila p. Pastírová: 

Prišlo k tomu čo som hovorila, keď sa pri Bille nevybuduje parkovisko tak autá budú 

parkovať hocikade. Vo vnútro bloku na Tehelnej nám parkujú autá čo chodia do Billy. Bola 

to zásadná chyba, že sme nevybudovali parkovanie. Vedľa Partizánskej cesty čo sa urobilo 

asfaltovanie tam by sa dal urobiť chodníček aby to bolo bezpečné. Ako je na tom detičkáreň? 

 

Do diskusie sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Na chodník na Partizánskej ceste bude musieť ísť požiadavka. Zistím informácie ako by to 

bolo možné urobiť. Do decembra by mala byť detičkáreň dokončená.   

 

Do diskusie sa zapojila PhDr. Mgr. Kúdelková: 

Bolo super, že sa cesta na Partizánskej ulici urobila, ale veľmi rýchlo tadiaľ chodia autá. 

Bolo by vhodné urobiť z toho obytnú zónu. Chodia tade aj nákladné autá. Je potrebné z tou 

cestou niečo robiť. Čo sa týka areálu v ZŠ videla som, že deti tam vysedávajú a popíjajú. 

Sama som navrhovala aby sa areál školy zamykal.  

 

Do diskusie sa zapojil p. Krupa: 

Ak by bolo možné osadiť zrkadlo k východu hudobnej školy na cestu Osloboditeľov?  

 

Odpovedal p. starosta obce Valaská Mgr. Jenča: 

Nevidím problém k osadeniu zrkadla.  

 

Do diskusie sa zapojila p. riaditeľka Škrváňová: 

Ďakujem p. Krupovi za pripomienky. Máme skutočne problém s výtvarným oddelením. 

Bolo by vhodné si dohodnúť stretnutie s poslancami a porozprávať sa.  

 

Do diskusie sa zapojila p. riaditeľka Badinková: 

Informácia k altánkom naši žiaci sa zapojili do projektu. Prvotná myšlienka je, že by tieto 

altánky zrevitalizovali. Areál školy budeme riešiť. Uzavrieť to v tomto štádiu, ale nie je 

dobré riešenie. Kamery sú.  

 

Do diskusie sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Bolo by vhodné zakúpiť lepšie kamery. Čo sa týka oploteniu školy k tomu si sadneme 

a prejdeme si čo bude najvhodnejšie.  
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Do diskusie sa zapojil PaedDr. Magera: 

Veľa občanov si cez areál robí skratku domov. Kamery vedia veľmi dobre zachytiť veci.  

 

Do diskusie sa zapojil Ing. Dundovič: 

Zaujal ma príspevok z doliny z Piesku čo nám cudzí robia neporiadok, že či nebolo dobré 

keby v ZUŠ urobili zopár tabúľ, ktoré by boli zahanbujúce pre tých čo robia neporiadok.  

 

Do diskusie sa zapojil PaedDr. Magera: 

Nevieme presne povedať či tento neporiadok robia Východniari alebo Bratislavčania. 

 

Do diskusie sa zapojil p. Vrbovský: 

Pripadá mi to, že musíme robiť poriadok po niekom inom. Mohli by sme ísť do rokovania 

s majiteľom cesty aby sa podieľal na čistení tejto cesty.  

 

Do diskusie sa zapojila p. Pastírová: 

Chlapi, ktorí boli na školení majú pilčícke  preukazy. Mali by sme osloviť odborníkov, ktorí 

vedia celkovo posúdiť stromy v akom sú stave.  

 

   

4. Záver 

 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie dvanásteho  

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 18. novembra 2020 

si môžete pozrieť  na obecnej stránke v priečinku obec, obecné zastupiteľstvo, zasadnutia 

OZ, zasadnutie zo dňa 18. novembra 2020- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-18-11-2020/. 

 

 

Valaská, 20.11.2020 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka ocú Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Milena Dobrotová                      Ing. Peter Bánik 

overovateľ zápisnice      overovateľ zápisnice  
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