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Zápisnica 

trinásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 16. decembra 2020 vo výstavnej sieni („bývala Palma“) 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:10 hod. 

Koniec zasadnutia:  19:57 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc.  

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, PhDr. Mgr. Kúdelková, Mgr. Hlaváčik 

           

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril  riadne 13. 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, PhDr. Mgr.  Kúdelková a Mgr. Hlaváčik.  

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 11. decembra 2020.  

 

Chce sa niekto vyjadriť k návrhu programu rokovania? 

K návrhu sa nikto nevyjadril. 

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

 

 

Uznesenie č. 103/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE  

program 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení k 30. 11. 2020 

5. Návrhy VZN  
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5.1  VZN obce Valaská o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Valaská 

5.2 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

5.3 Dodatok  k VZN č.  3/2019 

5.4 Dodatok k VZN č. 5/2013 

6. Ekonomické záležitosti 

     6.1 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – účelové rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

6.2 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – rozpočtové opatrenie v kompetencii 

starostu č.7/2020 

6.3 Cenník dlhodobých nájmov nebytových priestorov  

6.4 Cenník krátkodobých nájmov nebytových priestorov 

6.5 Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2021 – 2023 

6.6 Plán investičných akcií obce na rok 2021 

7. Majetkové záležitosti 

   7.1 Odňatie zo správy majetok obce príspevkovej organizácii Technické služby Valaská 

– hmotný majetok 

 7.2 Žiadosť Adriany Berčíkovej o prenájom obecného bytu 

 7.3 Žiadosť Jaroslava Poliaka o prenájom časti pozemku 

 7.4 Žiadosť Patrície Hrudálovej o odkúpenie pozemku pod garážou 

 7.5 Žiadosť Ing. Miroslava Barbierika o odkúpenie pozemku pod garážou 

 7.6 Žiadosť Ľubomíra Ridzoňa o odkúpenie pozemku pod garážou 

 7.7 Žiadosť Ing. Aleša Mitterku o odkúpenie pozemku pod garážou 

Pokračovanie uznesenia č.    /2020 z rokovania OcZ konaného 16. 12. 2020 

 

 7.8 Zmluva o odvoze komunálneho odpadu  

 7.9 Zmluva o odvoze komunálneho odpadu /VOK/ 

8. Rôzne  

    8.1 Schválenie odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ Valaská 

    8.2 Odvolanie členov komisií zriadených OcZ 

    8.3 Menovanie členov komisií zriadených OcZ 

    8.4 Informatívna správa o stave realizácie Cyklotrasy Brezno – Valaská 

    8.5 Ústna informácia predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za II. polrok 2020 

    8.6 Harmonogram a plán činnosti OcZ v I. polroku 2021  

9. Otázky na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce  

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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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: Krupa, Vrbovský 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov : Pastírová, Ing. Rolincová MSc. 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

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

 

Uznesenie č. 104/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Krupa 

    Vrbovský 

 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Dundovič 

      Členovia: Pastírová; Ing. Rolincová MSc. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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 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 prihlásila Ing. Rolincová MSc. – s poznámkou, že by bolo vhodné keby pri 

majetkových veciach v správe o plnení uznesení bolo uznesenie splnené a vypustené zo 

sledovania vtedy, keď už dôjde k samotnému prepisu. Bolo by dobré sa pozrieť na historické 

uznesenia z roku 2016 a 2019.   

 

 

Uznesenie č. 105 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 30. 11. 2020   

 

 

Správa o  plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  

k 18.11.2020  

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na 

OZ 16.12.2020 

2020 82/2020 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 83/2020 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)     

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 84/2020 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)     

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 85/2020 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 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 
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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 

 

2020 86/2020 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 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 87/2020 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 

 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 88/2020 BERIE NA VEDOMIE 

 

Hospodárenie obce Valaská za III. štvrťrok 2020 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 89/2020 BERIE NA VEDOMIE 

 

Hospodárenie Technických služieb Valaská za III. 

štvrťrok 2020 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 90/2020 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% 

 

Vzdal sa 

zvýšenia platu. 

Vypustiť zo 

sledovania.    

2020 91/2020 I. Berie na vedomie 

 

Splnené, zmluva 

zverejnená. 
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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. 

 

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 

 

Vypustiť zo 

sledovania. 

2020 92/2020 I. Berie na vedomie 

 

Žiadosť Timei Bartošovej a Mariána Bartoša 

o prenájom obecného bytu č. 18, Hronská 429/22, 

Valaská 

 

Zmluva 

pripravená na 

podpis. Vypustiť 

zo sledovania.  
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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 

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“ 
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2020 93/2020 II. 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“ 

 

 

Zmluva 

pripravená na 

podpis. Vypustiť 

zo sledovania.  

2020 94/2020 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 

 

 

Splnené, zmluva 

zverejnená. 

Vypustiť zo 

sledovania. 
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na liste vlastníctva č. 980 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 

2020 95/2020 Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Materskej školy, Švermova 8, 976 46 

Valaská,  za školský rok 2019/2020. 

 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 96/2020 Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

976 46 Valaská,  za školský rok 2019/2020. 

 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 97/2020 Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej školy, Záhradná 

46/1, 976 46 Valaská,  za školský rok 2019/2020. 

 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 98/2020 BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania  

2020 99/2020 PREROKOVALO 

pripomienky k návrhu rekonštrukcie námestia 

a pripomienky komisií 

 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 100/2020 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 

 

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 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 101/2020 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 

 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 102/2020 BERIE  NA VEDOMIE 

Petíciu  za eliminovanie zápachu ČOV (čistiareň 

odpadových vôd) Valaská 

 

V plnení  

      

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.1 VZN obce Valaská o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Na základe novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov bolo 

potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje nakladanie s odpadmi 

v obci Valaská a je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.  

Predkladaný návrh VZN upravuje okrem iného spôsob nakladania so zmesovým 

komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a vytriedenými zložkami odpadu, 

medzi ktoré patrí aj biologicky rozložiteľný odpad. Zákon stanovuje povinnosť triediť aj 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ak sa neuplatní výnimka, že 100 % domácností 

bude kompostovať vlastný biologicky rozložiteľný odpad.  Vzhľadom k tomu obec zavádza 

povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad, pričom občanom budú poskytnuté 

kompostéry od obce na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí kompostéra. Ten, kto si od 

obce kompostér neprevezme, bude musieť podpísať Dohodu o domácom kompostovaní. 

Návrh VZN bol na úradnej tabuli a na webovom sídle obce zverejnený od 1. decembra 2020. 

Uvedeným návrhom sa zaoberala Komisia pre životné prostredia, poľnohospodárstvo a 

ochranu prírodných hodnôt a s uvedeným návrhom VZN súhlasí. Poprosím spracovateľku  
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(Mgr. Maličkú) aby sa k predmetnému návrhu vyjadrila. Ďakujem, poprosím pani 

prednostku aby nás oboznámila s vyhodnotením pripomienok. 

 

Mgr. Maličká- na základe novely zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2021 bolo 

potrebné vypracovať nové VZN o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom. Čo sa týka spôsobu nakladania so zmesovým komunálnym 

odpadom, nedošlo k výraznej zmene, v rodinných domoch sme doplnili nádoby aj o objeme 

120l, na základe požiadavky firmy Profax, ktorá robí zvoz kuka nádob. Súčasťou VZN aj 

príloha, kde je zoznam kontajnerových stojísk pre jednotlivé bytové spoločenstvá. 

 

Mgr. Kmeťová - Dňa 1. 12. 2020 bol na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

zverejnený návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Valaská, ktorým v  rámci pripomienkového konania neboli doručené 

žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu zo strany občanov, 11. 12. 2020 na mailovú 

adresu podatelna@valaska.sk boli doručené pripomienky Mgr. Róbertom Hlaváčikom.  

 

1. K §3 ods. 4) (pripomienka Mgr. R. Hlaváčika), citujem: 

Nie je uvedené, koho sa množstvový zber zmesového komunálneho odpadu týka. Zrejme sa 

týka len právnických osôb a podnikateľov, keďže v praxi vieme, že fyzické osoby platia 

paušálny poplatok. Z ďalšieho textu VZN je zrejmé, že DSO sa zbiera ako množstvový zber 

od všetkých pôvodcov.  Navrhované znenie: Na území obce sa uplatňuje množstvový zber 

zmesového komunálneho odpadu od právnických osôb a fyzických osôb a množstvový zber 

drobného stavebného odpadu.  Uvedenú pripomienku čiastočne akceptujeme, z dôvodu 

jednoznačnosti výkladu predmetného ustanovenia navrhovaného VZN a predmetný § bude 

znieť nasledovne: 

 

Celé znenie §3 ods. 4: 

Na území obce sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu od 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Fyzické osoby platia za zmesový 

komunálny odpad paušálny poplatok.  

 

2. §3 ods. 12 navrhujem označiť odseky písmenami a) až e) pretože § 3 obsahuje 

dvakrát odseky 1) až 5) – formálny nedostatok.(Návrh Mgr. R. Hlaváčika)  Uvedený 

návrh plne akceptujeme.  

 

3. §4 ods. 2 písm. a) – údaj o frekvencii odvozu 110 l nádob je v rozpore so 

skutočnosťou a zmluvou s firmou vykonávajúcou zvoz. Navrhujem slová „1 krát 

týždenne“ nahradiť slovami 1 krát za dva týždne. (Návrh Mgr. R. Hlaváčika). 

Uvedený návrh plne akceptujeme. 

 

4. §4 ods. 2 písm. b) – administratívna chyba v písaní Príloha č. 3. Správne je Príloha 

č. 2. (pripomienkoval spracovateľ) 

 

mailto:podatelna@valaska.sk
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5. Na základe požiadavky od firmy Profax, ktorá uskutočňuje zber komunálneho 

odpadu z rodinných domov, vymeniť plechové kuka nádoby o objeme 110 l za 

plastové nádoby, ktoré sú dostupné na trhu o objeme 120 l. Z uvedeného dôvodu 

dochádza k nasledovnej zmene a to o doplnenie v navrhovanom VZN. Uvedený 

návrh plne akceptujeme. 

 

Celé znenie §4 ods. 2 písm. a): 

V obci sú zavedené pre jednotlivých pôvodcov odpadov tieto druhy nádob: v rodinných 

domoch zberná nádoba o objeme 110 l a 120 l, vývoz nádoby 1 krát za dva týždne.  

 

6. Vzhľadom na ustanovenia §12 VZN navrhujem doplniť do § 5 ods. 1 nové písmeno 

g)  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (Návrh Mgr. R. Hlaváčika) Uvedený 

návrh plne akceptujeme. 

 

7. Na základe novely vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch sa má štandard zberu určovať jednotlivo pre každú 

obec tak, aby množstvo zberných nádob vrátane vriec zohľadňovalo skutočné 

množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Za ich výpočet zodpovedá 

OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Z uvedeného dôvodu navrhla OZV 

zapracovať do navrhovaného VZN aj vrecový zber papiera, skla, plastov, kovov 

a VKM (viacvrstvové kombinované materiály). Z uvedeného dôvodu návrh 

akceptujeme a  navrhujeme v: 

„§5 ods. 2 doplniť vetu o slovné spojenie .... a farebne rozlíšené vrecia“ 

Celé znenie §5 ods. 2 bude znieť nasledovne:  

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby a farebne rozlíšené 

vrecia. 

 

8. V §5  nahradiť slovo terapaky slovami – „kompozitné obaly“- zosúladenie s  §81 

ods. 7 písm. c) . Pre úplnosť návrhu Mgr. Hlaváčika uvádzame, že sa jedná o znenie 

§5 ods. 4) písm. c) návrhu VZN. Uvedený návrh plne akceptujeme.  Zároveň iba z 

dôvodu prehľadnosti navrhujeme upraviť po formálnej stránke rozloženie § 5 ods. 4 

písm. a) modrá pre zložku papier a vysvetlením ako sa zbiera  papier, čo tam patrí 

a čo nie, ďalej obdobným spôsobom až po písmeno c). 

 

Ďalej vo svojich pripomienkach Mgr. Hlaváčik uvádza – vo VZN sa navrhovateľ 

nedostatočne vysporiadal s povinnosťou podľa § 81 ods. 3 zákona o odpadoch – ustanoviť 

výšku nákladov na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a ich zahrnutie do poplatku 

za KO alebo ustanovenie iného spôsobu úhrady. Z VZN vyplýva, že správca nehnuteľnosti 

– zrejme bytové spoločenstvá budú mať pridelené zberné nádoby. Nehovorí sa o nákladoch. 

Podobne nádoby pre rodinné domy – kto ich poskytne, aká je úhrada, resp. sú zahrnuté 

v poplatku? Navrhujem doplniť chýbajúce ustanovenie – či sú náklady na nádoby na 

zmesový komunálny odpad zahrnuté v poplatku alebo je iný spôsob ich úhrady. Prípadne 

prosím o vysvetlenie.  
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Spracovateľ Návrhu VZN súhlasí s pripomienkovateľom. Na základe hore uvedeného 

navrhuje spracovateľ návrhu v §4 za ods. 5 doplniť ods. 6 nasledovne: 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, 

podľa skutočne vynaložených nákladov.  

V § 25 – účinnosť 1. 1. 2020 – jedná sa o administratívnu chybu v písaní, účinnosť 

nadobudne VZN 1. 1. 2021. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera – poďakoval by som prednostke a p. Maličkej za 

vypracovanie tohto dokumentu.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa – ak som dobre zachytil firma PROFAX žiada o výmenu 

plechových kontajnerov za plastové. Čo stými plechovými, ktoré si rodiny zakúpili a sú 

nové?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – firma žiada o doplnenie tých umelých. Do budúcna 

postupne si to obyvatelia budú meniť. Môže to trvať rok, dva. Ostávajú teraz tieto čo máme 

čo majú obyvatelia.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. – pre našich obyvateľov je veľmi dôležité 

vedieť čo sa od 1.1.2021 mení? Ak som to dobre pochopila budeme môcť separovať 

kuchynský odpad nádoba bude pri Technických službách? A distribúcia vriec platí od 

1.1.2021? Alebo na tú si budeme postupne nadbiehať? Od kedy nám vznikne povinnosť 

používať tie vrecia na zber odpadu? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – áno kuchynský odpad budeme od 1.1.2021 

separovať. Začneme malými krokmi. Áno nádoba bude na Technických službách na 

kuchynský odpad.  Uvidíme aký bude záujem o separovanie kuchynského odpadu a podľa 

tohto budeme potom nádoby rozmiestňovať po obci.  

 

Do rozpravy sa pripojila prednostka úradu Mgr. Kmeťová – áno postupne to budeme riešiť 

a čo sa týka kompostérov obec sa zapojila do výzvy pre kompostéry  pre celú obec. Je to 

hlavne o chcení všetkých občanov ako budeme separovať nakladať s odpadmi.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová – na komisii životného prostredia sme dohodli, že  

p. Maličká spracuje článok do Valaštianskeho hlásnika, v ktorom bude informovať občanov 

o novom VZN, ktoré upravuje nakladanie s odpadmi v obci.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič- chcel by som informovať občanov, že ceny za odpad 

sa budúci rok meniť nebudú. Zároveň by som chcel vyzvať občanov aby poctivejšie 

separovali, pretože od triedenia odpadu sa odvíja cena za odpad. Čím lepšie sa bude 

separovať tým môže byť cena za odpad nižšia.   
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Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č.106/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 

XY/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Valaská 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na 

Všeobecne záväznom nariadení obce č.   XY/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

       

    

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.2 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

V záujme zjednotenia postupov pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce Valaská, ale 

najmä z dôvodu zavedenia jednotnosti vo výklade a bez rozdielu, kto o využití majetku obce 

rozhoduje, každý z týchto orgánov obce pri zmluvnom nakladaní s majetkom obce je 

limitovaný účelom použitia majetku obce, ktorý má prioritne slúžiť na zabezpečenie výkonu 

samosprávy obce a verejnoprospešných účelov. Z uvedeného dôvodu predkladám návrh 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská. Finančná komisia Zásady 

hospodárenia prerokovala na zasadnutí komisie. Návrh Zásad bol zverejnený na úradnej 

tabuli ale aj na webovom sídle obce od 1. decembra. Poprosím pani prednostku 

o vyhodnotenie pripomienkového konania. Následne poprosím o vyjadrenie predsedu 

komisie pre financie a správu majetku.  

Ďakujem 
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Mgr. Kmeťová – dňa 1. 12. 2020 bol na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

zverejnený návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, ktorým 

v  rámci pripomienkového konania neboli doručené žiadne pripomienky k zverejnenému 

návrhu, avšak spracovateľ navrhuje nasledovné doplnenia návrhu Zásad: 

„V článku V ods. 2 za písm. e sa dopĺňajú nasledovné písmená 

f) Nájom alebo výpožičku hnuteľného majetku obce, ak Zásady neustanovujú inak 

g) Nájom alebo výpožičku nehnuteľného majetku obce, ak Zásady neustanovujú 

inak 

pričom nasledujúce  písmená sa posúvajú v abecednom poradí.“ 

 

 

Ing. Dundovič – finančná komisia do poručuje prijať zásady hospodárenia s majetkom obce.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Rolincová MSc. – zhodnotenie nových zásad hospodárenia. 

Veľa vecí sa ukáže až časom v praxi čo je dobré a čo treba ešte v zásadách upraviť.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.107/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Valaská 

 

 

II/ URČUJE 

na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 

9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Valaská s účinnosťou od 1. januára 2021 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 
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5.3 Dodatok  k VZN č.  3/2019 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dodatok k predmetnému VZN sa vydáva z dôvodu legislatívnej zmeny školského zákona 

týkajúcej sa „výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy zriadenej obcou“ od 01.01.2021. Prijíma sa zmena ustanovenia 

v tom zmysle, že príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej 

školy, čím sa dodrží to, že všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 

Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s 

ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované. Uvedený návrh VZN bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 1. 12. 2020 a neboli 

doručené žiadne pripomienky.  

 

Ing. Dundovič – predmetnému VZN sme sa venovali aj na finančnej komisii. Finančná 

komisia odporúča prijať tento návrh VZN. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.108/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114,  a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898278&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898383&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2973143&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527566&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528648&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528946&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
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Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Návrhy VZN obce Valaská 

5.4 Dodatok k VZN č. 5/2013 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Predmetným dodatkom k VZN č. 5/2013  sa mení príloha č.  5 a mení sa Príloha č. 1 k VZN 

č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská, tj. výška finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole alebo v školskom 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská v zariadeniach školského stravovania 

na skutočného stravníka. Predmetný návrh dodatku bol taktiež zverejnený na webovom sídle 

obce a na úradnej tabuli dňa 1. decembra 2020. V rámci pripomienkového konania neboli 

doručené žiadne pripomienky. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič – tomuto dodatku sme sa venovali na finančnej 

komisií, kde boli pozvané aj p. riaditeľky. Finančná komisia odporúča prijať tento dodatok 

k VZN č. 5/2013.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č.109/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu dodatku č. 6 k Všeobecnému záväznému 

nariadeniu č. 5/2013  o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 
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v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.1  Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – účelové rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál vám bol predložený. 

Účelové rozpočtové opatrenie sa týka: 

  Úprava rozpočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov 

Okresným úradom Banská Bystrica v celkovej sume 1 890 € - jedná sa 

o prostriedky normatívne, vzdelávacie poukazy, deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, učebnice, dopravné 

 

 Obci Valaská bola poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR na mimoriadne odmeny pre opatrovateľskú službu z dôvodu sťažených 

podmienok počas pandémie Covid-19 

 

 Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom vnútra SR – zvýšenie limitu 

finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku matriky 

 

 Finančné prostriedky poskytnuté Okresným úradom BB na predškolské 

vzdelávanie v sume 1 825 € a na vzdelávacie poukazy v sume 1 024 € - úprava 

rozpočtu v príjmovej časti zriaďovateľa a vo výdavkovej časti materskej školy 

a základnej umeleckej školy 

 

 Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom vnútra SR v sume 20 502 € - 

verifikácia nákladov súvisiacich s Covid-19 – I. a II. vlna pandémie 

 

 Prostriedky minulých rokov – jedná sa o nevyčerpané  prostriedky z roku 2019 

v sume 12 500 € - dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR na rekonštrukciu 
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a modernizáciu budovy domu smútku – dotácia čerpaná v roku 2020. Zapojenie do 

rozpočtu ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu. 

 

Ing. Dundovič – finančná komisia odporúča prijať toto uznesenie.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. – ako bude rozdelená poskytnutá dotácia pre 

opatrovateľskú službu. Bude rozdelená na odmeny pre opatrovateľky? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – budem sa informovať pri referentke následne Vám 

odpoviem.  

 

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

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.110 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 6/2020 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.2  Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – rozpočtové opatrenie v kompetencii 

starostu č. 7/2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Jedná sa o rozpočtové opatrenie v mojej kompetencii. Ide o presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.  
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Starosta otvoril  rozpravu : 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič – finančná komisia odporúča prijať toto rozpočtové 

opatrenie.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

  

Uznesenie č. 111/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 7/2020 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.3 Cenník dlhodobých nájmov nebytových priestorov________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Rozhodli sme sa výšky nájmov vyňať zo Zásad, aby sme aj z dôvodu pružnosti mohli 

zareagovať pri ich zmenách. Jedná sa o podnikateľské subjekty podnikajúce dlhodobo  

v obecných priestoroch – finančná komisia navrhuje nájmy nebytových priestorov 

nenavyšovať z dôvodu momentálnej situácie Covid-19. Materiál ste všetci obdržali. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č.112/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Cenník dlhodobých nájmov nebytových priestorov a to nasledovne: 

 

1. Centrálna časť sídliska obce Valaská a blízke okolie, Námestie 1 mája 459, 460, 

461, ul TDH vo výške ..........................................................................14 Eur/m2/rok 

2. ul. Školská 446, 447, 448 vo výške ........................................... .13 Eur/m2/rok 

3. Štúrova ul., garáže, materská časť obce vo výške....................... 10 Eur/m2/rok 

4. Priestory v budove Technických služieb vo výške ..................... 10 Eur/m2/rok 

 

s účinnosťou od 1. januára 2021. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.4  Cenník krátkodobých nájmov nebytových priestorov 

Obdobne ako pri dlhodobých nájmoch nebytových priestorov. V tomto prípade sa jedná 

o spoločenské akcie, schôdze, porady a športové aktivity v obecných priestoroch. Finančná 

komisia navrhuje schváliť predložený návrh cien krátkodobých nájmov. Opäť poprosím 

predsedu finančnej komisie o vyjadrenie.  

 

Ing. Dundovič: chcel by som upozorniť, že všetkých občianskych združení, ktoré sú v obci 

sa to netýka. Cenník sa týka len na súkromné účely.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.113 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Cenník krátkodobých nájmov nebytových priestorov a to nasledovne: 

 

1. Kinosála ............................................................. 60 Eur/deň 

2. Kultúrno-spoločenská sála v KD ......................    5 Eur za každú začatú hodinu 

3. Zrkadlová sála v KD .........................................    5 Eur za každú začatú hodinu pri 

spoločenských akciách, pri športových aktivitách suma 0,50 Eur/jednotlivec/hodina 

4. Ďalšie nebytové priestory v kultúrnom dome....  10 Eur/mesiac 

5. Priestory klubov dôchodcov ..............................   5 Eur za každú začatú hodinu 

6. Nebytové priestory v budove na ul. CO 88 ......    5 Eur/mesiac 

s účinnosťou od 1. januára 2021 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.5 Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2021 – 2023 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Návrh rozpočtu bol pripravovaný zodpovedne, poslanci spolu s  finančnou komisiou sa 

zaoberali všetkými požiadavkami na rozpočet. Návrh rozpočtu vychádza z prognóz 

ministerstva financií Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu ako aj programový rozpočet bol 

zverejnený na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk)  a webovom sídle 

obce dňa 1. decembra 2020. Žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu neboli doručené. 

Musím povedať, že príprava budúcoročného rozpočtu sa zostavovala veľmi náročne. Ako 

dobre viete, už rok žijeme v pandémii, v boji s koronavírusom, čo sa v nemalej miere 

odzrkadlilo už v tohtoročnom rozpočte jednak ponížením podielových daní zo strany štátu 

ale aj výdavkami na zabezpečenie opatrení v dôsledku Covid-u 19. Budúci rok bude ešte 

náročnejší nakoľko sa to premietne  v celoslovenskej sociálno-ekonomickej situácii 

Slovenska, nielen našej obce a opäť to bude mať dopad aj na náš rozpočet. Chcem však aj 

touto cestou uistiť nielen vás, ale všetkých občanov obce, že budeme prihliadať na všetky 

požiadavky a v rámci možností aj dané problémy riešiť. Rozpočet je živý organizmus, 

a vďaka poslancom a rozpočtových opatrení je možná zmena, či úprava daného dokumentu.  

Obecné zastupiteľstvo má predložený návrh na schválenie budúcoročného rozpočtu 

v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry ako a j 

použitie rezervného fondu na realizačného plánu ako súčasti rozpočtu roku 2021 a rozpočty 

príspevkovej a rozpočtových organizácií zriadených obcou. Poprosím o slovo ešte aj 

predsedu finančnej komisie aby sa k návrhu rozpočtu vyjadril. Ďakujem. 

 

Ing. Dundovič: tento rozpočet sa nerobil ľahko. Kvôli tvorbe návrhu rozpočtu sme sedeli 

dva krát. Kde boli pozvaní aj všetci poslanci. Na jedno zo sedení boli prizvané aj p. riaditeľky 

zo škôl a materskej školy dokonca aj našu sociálnu pracovníčku PhDr. Ďalákovú. Tento rok 

kvôli pandémií COVID – 19 prišlo na obec menej peňazí z podielových daní ako minulý 

rok. Bohužiaľ v každej oblasti sme museli niečo ponížiť. Myslím, že je rozpočet dobre 

nastavený. 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – bohužiaľ pri niektorých položkách to vyzerá hrozivo.  

Prednostka úradu Mgr. Kmeťová – tvorba rozpočtu na budúci rok bola veľmi náročná. 

Výdavky sme dávali na reál. Snažili sme sa urobiť aby príjmy a výdavky boli v rovnováhe. 

V tomto roku sme pocítili pokles na podielových daniach viac ako 100tisíc eur. Operatívne 

budeme každú oblasť riešiť. Pri sociálnom taxíku je nula, ale naďalej túto službu budeme 

občanom poskytovať. Momentálne hľadáme optimálnejšie riešenie. Ak náhodou bude túto 

službu niekto urgentne potrebovať kľudne sa môže obrátiť na Obecný úrad. 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová – v obci máme veľa dôchodcov. Musíme k tomu 

citlivo pristupovať každý raz budeme starý a budeme potrebovať pomoc. Dôchodcovia sú 

vďační, že im obec poskytuje toľko služieb a myslí na nich.  Z dôverou sa môžete na obecný 

úrad obrátiť v prípade potreby.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik – aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet museli sme 

siahnuť na rezervu. Pokiaľ by sme nemali rezervu nemali by sme vyrovnaný rozpočet na rok 

2021.  
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Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský – chod kultúrnych podujatí sme nezavrhli. Ako náhle 

nám situácia dovolí žiť kultúrnym životom v obci tak sa k financiám určeným na kultúru 

vrátime a budeme to prehodnocovať.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. – osobne ma teší, že sme dostali od p. 

prednostky vysvetlenie ohľadom sociálneho taxíka. Súhlasím s pánom Bánikom. Ja musím 

povedať, že prvý krát som cítil, že obecný úrad dal nejaké ústupky na výdavkovej strane. Je 

snaha riešiť položky aj na príjmovej strane. Teší ma, že nám budú platiť aj za to, že 

prenajímame stĺpy. Oceňujem malé úspechy, ktoré sa rodia.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič – vysvetlenie štruktúry rozpočtu. Môžem všetkých 

ubezpečiť, že do všetkých oblastí dáva obec aj zo „ svojich“ peňazí.  

 

Do rozpravy sa pridal starosta Mgr. Jenča – s informáciou, že nám treba ešte veľa ciest 

urobiť, opraviť. Informoval, kde všade boli cesty tento rok urobené, opravené.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 114 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I. SCHVAĽUJE  

 

1/   Rozpočet obce Valaská  na rok 2021 v členení podľa funkčnej klasifikácie, 

ekonomickej klasifikácie –        Príloha č. 1 a programovej štruktúry – Príloha č. 2 

 

a) Bežný rozpočet 

Bežné príjmy                  3 397 497 EUR 

Bežné výdavky      3 465 750 EUR 

Schodok bežného rozpočtu                             - 68 253 EUR 

 

b) Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy                                       25 000 EUR 

Kapitálové výdavky                                            298 500 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu               -  273 500 EUR 

 

c) Finančné operácie 
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Príjmové finančné operácie                               341 753 EUR 

Výdavkové finančné operácie                                          0 EUR 

 

 

2/   Použitie rezervného fondu v roku 2020 na realizáciu bežných výdavkov a 

investičného plánu ako súčasti rozpočtu roku 2020 

 

3/   Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou Valaská na rok 2021 

 

a) Základná škola Jaroslava Simana Valaská 

 

Príjmy celkom        105 900 EUR 

z toho: bežné príjmy        105 900 EUR 

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb                105 900 EUR  

   

Výdavky celkom        1 220 867 EUR 

z toho: bežné výdavky       1 220 867 EUR 

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      315 213 EUR 

 

  

09.2.1.1 – Nižšie sekund. vzdel. všeobecné s bežnou starostlivosťou    647 012 EUR 

09.5.0    -  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne          71 923 EUR 

09.6.0.2 – Vedľajšie služby poskyt. v rámci primárneho vzdelávania     186 719 EUR 

 

b) Materská škola Valaská  

 

Príjmy celkom               3 700 EUR 

z toho: bežné príjmy               3 700 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb            3 700 EUR

  

 

Výdavky celkom            314 780 EUR 
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z toho: bežné výdavky           314 780 EUR 

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou       314 780 EUR

   

 

 

c) Základná umelecká škola Valaská 

 

Príjmy celkom             18 652 EUR 

z toho: bežné príjmy             18 652 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb          18 652 EUR

  

 

Výdavky celkom           334 954 EUR 

z toho: bežné výdavky          334 954 EUR 

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne       334 954 EUR

   

 

 

4/   Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej obcou Valaská 

 

a) Technické služby Valaská 

 

Výdavky celkom                     379 505 EUR 

z toho: bežné výdavky         379 505 EUR 

04.5.1   - Cestná doprava                      85 773 EUR

  

05.1.0   - Nakladanie s odpadmi         65 516 EUR 

05.2.0   - Nakladanie s odpadovými vodami                    2 813 EUR 

06.2.0   - Rozvoj obcí                    207 641 EUR 

06.4.0   - Verejné osvetlenie                     14 319 EUR  

08.4.0   - Náboženské a iné spoločenské služby         3 443 EUR 

 

II.  BERIE NA VEDOMIE 
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a) Viacročný rozpočet obce Valaská na roky 2022 – 2023 v členení podľa funkčnej 

klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 1 a programovej štruktúry – 

Príloha č. 2 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.6 Plán investičných akcií obce na rok 2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obec Valaská z dôvodu plynulosti a efektívnosti investičnej prípravy na realizáciu 

projektov a ďalšieho rozvoja obce pripravila plán investičných akcií, ktoré sa budú 

realizovať v budúcom roku 2021. Uvedené akcie sú odzrkadlené v rozpočte obce na rok 

2021. Materiál máte pred sebou, jedná sa o kapitálové investície v celkovom objeme 

303 500 Eur. V tomto roku budeme opäť pracovať na projektových dokumentáciách ale 

v budúcom roku sa pustíme aj do vybudovania chodníka na Piesku.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. -  v pláne investičných akcií na rok 2021 by 

som rada videla aj realizáciu rekonštrukcie telocvične. Chýba mi tam ešte realizácia 

Hronskej ulice a presun autobusovej zástavky smerom do BR. Zástavka by mala byť 

presunutá kvôli bezpečnosti chodcov. Zástavku by bolo dobré presunúť k prechodu 

predchodcov, pretože na tej strane sa nachádza chodník.   

 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka úradu Mgr. Kmeťová – čo sa týka starých projektových 

dokumentácií všetky boli bez stavebných povolení. Sú veci, ktoré sme zámerne nezaraďovali 

do investičných akcií lebo ich chceme riešiť v rámci výziev a cez eurofondy. Pri presunutí 

zástavky je potrebné ešte doriešiť pozemky, ku ktorým sa musia vyjadriť veštci dotknutí.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová – otázka k rekonštrukcii budovy hasične. Čo všetko 

sa myslí pod rekonštrukciou?  

 

Odpovedala prednostka úradu Mgr. Kmeťová – poskytnutie dotácie na rekonštrukciu 

a modernizáciu budovy hasične máme už na účte. Projekt je vypracovaný na zateplenie celej 
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budovy. Žiadosť je, ale len na časť budovy. Budem Vás informovať ako postupujeme 

s projektom.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský – chcem sa vyjadriť k položke nákupu štvorkolky. Je 

nutné už vymeniť starú štvorkolku, kvôli opotrebovanosti a po zlej technickej stránke. Je to 

veľmi využívaný dopravný prostriedok pri hasičských zásahoch ako aj pri obci napr. na 

pluhovanie snehu.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič – máme veľký investičný dlh z minulosti. Rezervný 

fond je preto taký veľký lebo v minulosti sa žiadne investičné akcie nerobili.  

 

Do rozpravy sa pripojil Ing. Bánik – s pripomienkou aby sme držali programu rokovania.  

 

Do rozpravy sa pripojil PaedDr. Magera – s poznámkou, že nás čas na vystúpenie sú 3 

minúty. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu k bodu rokovania:      

 

 

Uznesenie č.115/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

I. SCHVAĽUJE  

 

Plán investičných akcií na rok 2021 nasledovne: 
 

1. Dobrovoľná požiarna ochrana 45 100 € 

1.1. Nákup strojov, prístrojov Nákup dopravných 

prostriedkov - štvorkolka 

13 700 € 

1.2. Rekonštrukcia a modernizácia – 

spolufinanc. 

budova DHZ 31 400 € 

2. Miestne komunikácie 139 000 € 

2.1. Projektová dokumentácia Autobusové zastávky 3 000 € 

2.2. Projektová dokumentácia Tatranská ul. 8 000 € 

2.3. Realizácia nových stavieb Chodník na Piesku 128 000 € 

3. Rozvoj obce  86 500 € 

3.2. Projektová dokumentácia Zmeny a doplnky ÚP 4 500 € 

3.3. Projektová dokumentácia Námestie 45 000 € 

3.4. Projektová dokumentácia Dom Tatranská ul. 5 000 € 

3.5. Projektová dokumentácia Tajch 9 000 € 
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3.6. Nákup umeleckých diel Socha 23 000 € 

3.7. Údržba objektov Zvonička 5 000 € 

4. Rekreačné a športové služby 27 900 € 

4.1. Nákup strojov a zariadení Workoutové ihrisko 6 900 € 

4.2. Nákup strojov a zariadení Detské ihrisko 16 000 € 

5. Náboženské a iné spoločenské služby 5 000 € 

5.1. Projektová dokumentácia Dom smútku 5 000 € 

Spolu: 303 500 € 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

    

7. Majetkové záležitosti 

7.1 Odňatie zo správy majetok obce príspevkovej organizácii Technické služby 

Valaská – hmotný majetok 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Jedná sa o dve motorové vozidlá Multicar M25 a Citroen Jumper 2,0HDi 31M. Obidvom 

vozidlám skončila platnosť STK a emisnej kontroly, pričom už im nebola predĺžená 

platnosť. 

V zmysle zákona o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Valaská predkladám návrh na odňatie zo správy TS Valaská. 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Rolincová MSc. – s poznámkou aby autá neboli predané pod 

cenu. A aby poslanci boli informovaní o ich predaji.  

  

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.116 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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I/ ODNÍMA 

v zmysle §6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a  čl. V ods. 3 písm. m) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská zo správy majetok obce príspevkovej 

organizácii Technické služby Valaská -  motorové vozidlá a to: 

 

1. MULTICAR M25, evidenčné číslo: BR 268AJ, VIN: 13396 

2. CITROEN JUMPER 2,0 HDi 31M, evidenčné číslo: BR 175AV, VIN: 

VF7ZBAMFB17008733 

 

II/ ODPORÚČA 

starostovi obce vyradené vozidlá ponúknuť na predaj  

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.2 Žiadosť Adriany Berčíkovej o prenájom obecného bytu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľka Adriana Berčíková požiadala o prenájom obecného bytu č. 17 na Námestí 1. mája 

460 vchod 4. Daný byt žiadateľka dlhodobo užíva  od roku 2007 a riadne si platí za služby 

spojené s bývaním. Z dôvodu, že žiadateľka nájomný byt užíva a chce aj naďalej užívať na 

základe nájomnej zmluvy a riadne a včas platí za služby s ním spojené, bol zverejnený zámer 

na prenájom obecného bytu z dôvodu osobitného zreteľa. Zámer je zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce od 1. decembra 2020. Na pracovnom stretnutí sa 

poslanecký zbor zhodol na výške nájmu a to 50eur/mesiac, okrem úhrad za služby spojené 

s užívaním bytu na základe mesačného predpisu zálohových platieb.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

  

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.117/2020 
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Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

III. 1. Berie na vedomie žiadosť  Adriany Berčíkovej, Námestie 1.mája 460/8, 976 46 

Valaská, o prenájom obecného bytu č. 17, Námestie 1.mája 460/8, v k.ú Valaská. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 byt č. 17 na 4. podlaží, vchod č. 4, bytový dom so súp. číslom 460, zapísaný na 

LV č. 2198 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. 17 na 4. podlaží, vchod č.4, bytový dom so súp. číslom 460, zapísaný na LV č. 2198 

pre okres Brezno, katastrálne územie 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 žiadateľka nájomný byt užíva a chce aj naďalej užívať na základe nájomnej zmluvy. 

Nájomca si riadne a včas platí za služby s ním spojené. 

 

Pre nájomcu: Adriana Berčíková, Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Výška nájmu:  50,- eur/mesačne,  okrem úhrad za služby spojené s užívaním bytu na 

základe ,,Mesačného predpisu zálohových platieb“ 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 8 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, Mgr. Karolová, Pastírová, 

Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  1 (PaedDr. Magera) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3 Žiadosť Jaroslava Poliaka o prenájom časti pozemku 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Jaroslav Poliak požiadal o prenájom pozemku C-KN č. 1912/1 o výmere 18 m2. 

Jedná sa o priestor na ul. Hronskej, kde si chce umiestniť plechovú garáž. Zámer je 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 1. decembra 2020. Poslanci 

sa dohodli na výške nájmu a to 0,50eur/m2/rok.  
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Starosta otvoril  rozpravu : 

 

 

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 118/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Jaroslava Poliaka, Trieda Dukelských hrdinov 464, 976 46 

Valaská, o prenájom pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1912/1 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, 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 prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1912/1 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, 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  

 

 prenájom pozemku parcela  C-KN č. 1912/1,   druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 18 m2 v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa §9a ods. 9 

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

Jaroslavovi Poliakovi, Trieda Dukelských hrdinov 464, 976 46 Valaská. Dôvodom 

osobitného zreteľa pre nájom je ten, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza pri 

garážach na Hronskej ulici. Žiadateľ prejavil záujem o prenájom pozemku z dôvodu, 

že chce na predmetnú časť parcely umiestniť plechovú garáž.  

 

Pre nájomcu: Jaroslav Poliak, Trieda Dukelských hrdinov 464, 976 46 Valaská  

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: umiestnenie plechovej garáže 

Výška nájmu:  0,50/m²/rok 
  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 
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PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.4 Žiadosť Patrície Hrudálovej o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľka prejavila záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľka dlhodobo užíva a na 

ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľky.  Vysporiadanie majetkových vzťahov 

s obcou. Jedná sa  o predaj pozemku parcela  C-KN č. 1640,   druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 22 m2  v celosti. Cena pozemku 7 eur/m2. 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

o predloženie návrhu: 

 

 

Uznesenie č.119/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Patrície Hrudálovej, Mlynská 326/107, Hronec 976 45, 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1640 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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 prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1640 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, 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  

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1640,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 22 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. b)  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke 

Patrície Hrudálovej, Mlynská 326/107, Hronec 976 45. Žiadateľka prejavila záujem 

o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania právneho 

vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľka dlhodobo užíva a na ktorom je 



35 
 

postavená stavba vo vlastníctve žiadateľky.  Vysporiadanie majetkových vzťahov 

s obcou. 

 Kúpna cena:   7,-Eur/m2, cena celkom 154,- Eur.  

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.5 Žiadosť Ing. Miroslava Barbierika o odkúpenie pozemku pod garážou 

_________________________________________________________________  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania 

právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na ktorom je 

postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa. Jedná sa o predaj pozemku parcela  C-KN č. 1638,   

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v celosti. Cena pozemku 7 

Eur/m2. 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.120/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Ing. Miroslava Barbierika, Trieda Dukelských hrdinov 

440/13, 976 46 Valaská, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

C-KN, parc. č. 1638 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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 prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  
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C-KN, parc. č. 1638 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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  

predaj pozemku parcela  C-KN č. 1638,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 22 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. b)  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Ing. Miroslavovi Barbierikovi, Trieda Dukelských hrdinov 440/13, 976 46 Valaská. 

Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo 

užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa.  Vysporiadanie 

majetkových vzťahov s obcou. 

Kúpna cena:   7,-Eur/m2, cena celkom 154,- Eur.  

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.6  Žiadosť Ľubomíra Ridzoňa o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania 

právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na ktorom je 

postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa. Jedná sa o predaj pozemku parcela  C-KN č. 

1671/8,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v celosti. Cena 

pozemku 7 eur/m2. 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  
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Uznesenie č.121/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Ľubomíra Ridzoňa, Trieda Dukelských hrdinov 

444/37, 976 46 Valaská, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

C-KN, parc. č. 1671/8 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, 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 prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

C-KN, parc. č. 1671/8 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, 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  

 

predaj pozemku parcela  C-KN č. 1671/8,   druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 18 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. b)  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Ľubomírovi Ridzoňovi, Trieda Dukelských hrdinov 444/37, 976 46 

Valaská. Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva 

z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ 

dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa.  

Vysporiadanie majetkových vzťahov s obcou. 

Kúpna cena:   7,-Eur/m2, cena celkom 126,- Eur 

za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

  7. Majetkové záležitosti 

7. 7 Žiadosť Ing. Aleša Mitterku o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania 

právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na ktorom je 
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postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa.  Jedná sa o predaj pozemku parcela  C-KN č. 

1650,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2v celosti za cenu 7 

eur/m2. 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 122/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Ing. Aleša Mitterku, Trieda Dukelských hrdinov 463/12, 

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

 C-KN, parc. č. 1650 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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 prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1650 o výmere 22 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, 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  

 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1650,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 22 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. b)  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Ing. Alešovi Mitterkovi, Trieda Dukelských hrdinov 463/12, 976 46 Valaská. 

Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo 

užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa.  Vysporiadanie 

majetkových vzťahov s obcou. 

 Kúpna cena:   7,-Eur/m2, cena celkom 154,- Eur.  

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 
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ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

7. Majetkové záležitosti 

7. 8 Zmluva o odvoze komunálneho odpadu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Predkladám na schválenie zmluvu o odvoze komunálneho odpadu so spoločnosťou Danka 

Barthová – PROFAX, ktorá mám každoročne túto službu vykonáva. S navrhovanou sumou 

za zber a odvoz odpadu 50,- Eur  bez DPH za 1 tonu odpadu. Zmluva sa uzatvára na obdobie 

jedného roka. 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č.123/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu a to s:                

Dodávateľom:        Danka Barthová – PROFAX 

Miesto podnikania:   ul. Hronská 22, 976 97 Nemecká 

IČO:     31 061 851 

DIČ:     102 715 058 6 

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, odbor 

živnostenského podnikania, pod č. 603-4305 

 

  

II/ SÚHLASÍ  

 

S návrhom Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu za cenu za zber a odvoz odpadu 50,- Eur  

bez  DPH za 1 tonu odpadu.  

 

III/ ODPORÚČA 

Starostovi obce uzavrieť Zmluvu o odvoze komunálneho odpadu na dobu určitú 

s účinnosťou od 1. januára 2021 do 31. 12. 2021. 

 

 

 

Hlasovanie:  
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Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7. 9 Zmluva o odvoze komunálneho odpadu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

Predkladám na schválenie zmluvu o odvoze komunálneho odpadu so spoločnosťou BELO 

TRADE, ktorá mám každoročne túto službu vykonáva. S navrhovanou sumou za odvoz 

odpadu 43,- Eur vrátane DPH  /1ks vývoz VOK/. Zmluva sa uzatvára na obdobie jedného 

roka. 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.124/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu a to s:                

Dodávateľom:        BELO TRADE 

Miesto podnikania:   ul. Hronská 22, 976 97 Nemecká 

IČO:     50010611 

DIČ:     212014152 

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: sro, vložka číslo 

28753/S 

  

II/ SÚHLASÍ  

 

S návrhom Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu /VOK/ za celkovú cenu za odvoz odpadu 

43,- Eur vrátane DPH  /1ks vývoz VOK/.  

 

III/ ODPORÚČA 
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Starostovi obce uzavrieť Zmluvu o odvoze komunálneho odpadu /VOK/ na dobu určitú  

s účinnosťou od 1. januára 2021 do 31. 12. 2021. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8. 1 Schválenie odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci uvedený návrh predkladám z dôvodu, že si 

cením vašu prácu, ktorú vykonávate popri svojich každodenných povinnostiach. Je to veľmi 

náročné zosúladiť rodinu, prácu a ešte aj výkon poslanca. Aj takouto formou vám za vašu 

prácu ĎAKUJEM. Odmenu si zaslúžia aj všetci členovia – neposlanci komisií, ktorí tiež na 

úkor svojho voľného času venujú čas obci.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. – vážim si toto gesto, ale v momentálnej 

situácií aká je ohľadom rozpočtu a financií v obci si myslím, že nám neprináleží táto odmena.  

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 125/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

1. Odmeny poslancov OcZ 
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       2. Odmeny členom komisií pri OcZ Valaská 

 

Meno a priezvisko Suma 

Ing. Ján Dundovič 100,-  

Ing. Peter Bánik                           100,- 

PaedDr. Matúš Magera 100,- 

Martin Krupa 100,- 

Blažena Pastírová 100,- 

Milena Dobrotová 100,- 

Mgr. Róbert Hlaváčik 100,- 

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková 100,- 

Ing. Zuzana Rolincová MSc. 100,- 

Mgr Lucia Karolová 100,- 

Jozef Vrbovský 100,- 

Meno a priezvisko 

 
Suma 

Ing. Miroslav Filipko 50,- 

Táňa Vilhanová 50.- 

Anna Gondová 50,- 

Filip Kramla 50,- 

Vendelín Štrba 50,- 

Ing. Zuzana Slezáková 50,- 

Mgr. Iveta Babčanová 50,- 

Marta Petrová 50,- 

Mgr. Danka Dorková 50,- 

Viera Babčanová 50,- 

Jozef Hucík 50,- 

Ing. Lucián Oravec 50,- 

Jaroslav Poliak 50,- 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 7 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová,) 

PROTI: 2 (Ing. Rolincová MSc., Dobrotová) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie schválené 

 

 

8. Rôzne 

8. 2 Odvolanie členov komisií zriadených OcZ____________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Na základe prijatia nového Rokovacieho poriadku komisií pri OcZ na návrh poslancov 

OcZ predkladám návrh na odvolanie členov komisií zriadených pri OcZ.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Rolincová MSc. – myslím si, že to bude na škodu veci, že sa 

odvolávajú poslanci z komisií z dôvodu nového rokovacieho poriadku komisií. Každý 

poslanec mohol vo viacerých komisiách prispieť niečím svojim.    

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič – predsedovia jednotlivých komisií chceli zmenu od 

nich prišiel návrh aby sa vytvoril nový Rokovací poriadok komisií. Teraz je možnosť, že sa 

členmi v komisiách môžu stať aj viacerí občania.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa – na nový Rokovací poriadok komisií je zatiaľ dobrá 

odozva.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Dobrotová – v minulom volebnom období bolo zvykom, že 

každý predseda pozýval na komisiu všetkých poslancov. Keď to situácia dovolí bolo by 

dobré vrátiť sa k tomuto zvyku.   

 

Starosta ukončil rozpravu.  

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 126/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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ODVOLÁVA 

v zmysle § 6 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a to: 

A/ Členov Komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt:  

Martina Krupu, z radov poslancov obecného zastupiteľstva 

Blaženu Pastírovú, z radov poslancov obecného zastupiteľstva 

 

B/ Členov Komisie pre šport: 

Luciu Karolovú, z radov poslancov obecného zastupiteľstva 

Martina Krupu, z radov poslancov obecného zastupiteľstva 

Filipa Kramlu, z radov neposlancov 

 

C/ Členov Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Ing. Luciana Oravca, z radov neposlancov 

 

D/ Členov Komisie pre sociálne veci a školstvo:  

Ing. Zuzanu Rolincovú MSc.,  z radov poslancov 

 

E/ Členov Komisie pre financie a správu majetku:  

Ing. Zuzanu Rolincovú MSc, z radov poslancov 

 

s účinnosťou od 31. 12. 2020 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8. 3 Menovanie členov komisií zriadených OcZ_____________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Na základe prijatia nového Rokovacieho poriadku komisií pri OcZ na návrh poslancov 

OcZ predkladám návrh na menovanie nových členov komisií zriadených pri OcZ.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 
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Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. – podľa nového rokovacieho poriadku 

komisii môžu občania podávať žiadosti, keď chcú byť aktívnymi členmi komisii. Ja budem 

vítať nových členov a rada za nich zahlasujem.  

 

Starosta ukončil rozpravu. 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č.127 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

VOLÍ 

V zmysle § 6 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva  a to:  

A/ Členov Komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt:  

Radovana Sepešiho, tr. bytom: Cesta Osloboditeľov 126/100, Valaská, z radov 

neposlancov 

 

B/ Členov Komisie pre šport: 

Blanku Pacerovú, tr. bytom: Chalupkova 488, Valaská, z radov neposlancov 

Juraja Kriváňa, prech. pobyt: Októbrová 7, Valaská, z radov neposlancov 

Bc. Dušana Sliačana najml., tr. bytom Štúrova 5, Valaská,  z radov neposlancov 

Mgr. Moniku Jenčovú, tr. bytom Strojárenská 314, Valaská,  z radov neposlancov 

 

C/ Členov Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

Antona Soliara, tr. bytom Cesta Osloboditeľov 139/120, Valaská, z radov neposlancov 

 

D/ Členov Komisie pre sociálne veci a školstvo:  

Mgr. Beátu Némethovú, tr. bytom Javorová 7, Valaská, z radov neposlancov 

 

s účinnosťou od 1. 1. 2021. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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8. Rôzne 

8. 4 Informatívna správa o stave realizácie Cyklotrasy Brezno – Valaská__________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Poslednú informáciu o stave realizácie Cyklotrasy Brezno Valaská som Vám poskytol na 

novembrovom zastupiteľstve. Už len skonštatujem, že mesto Brezno výstavbu cyklotrasy 

oficiálne pozastavili 6. 11. 2020, pričom na dokončenie stavby im zostáva 113 dní na 

dokončenie stavby. Práce boli pozastavené z dôvodu, že asfaltovanie celej komunikácie 

bude prebiehať až budúci rok. Asfaltovanie však bude realizovať regionálna správa ciest. 

Zároveň nás informovali, že sa spravilo 13 vjazdov, ostatné sa dokončia budúci rok.  

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. – otázka či sa reagovalo na reklamácie na 

nedorobky. Keď ukončia práce bolo by dobré, keby sme boli prizvaní na odovzdávanie diela, 

kde skontrolujeme či je všetko v poriadku. Poprípade môžeme hneď reagovať na prípadné 

nedostatky, ktoré budeme vidieť pri odovzdávaní diela.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – informácia o nedostatkoch na cyklotrase ďalej 

informácia o tom na čo všetko obec reagovala, čo všetko sa vyriešilo čo všetko je ešte 

v štádiu riešenia.   

 

Starosta ukončil rozpravu.  

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 128/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

8. Rôzne 

8. 5 Ústna informácia o predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za II. polrok 

2020_____________________________________________________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Blíži sa nám koniec roka a so všetkým končiacim zvykneme aj rekapitulovať. Tak poprosím 

jednotlivých predsedov komisií aby zhodnotili druhý polrok tohto roka z pohľadu činnosti 

komisie.  

 

 

p. Pastírová predsedníčka komisie pre sociálne veci a školstvo -   v krátkosti informácia 

o činnosti komisie v druhom polroku 2020. Obecný úrad zamestnáva 18 opatrovateliek, 

ktoré opatrujú 34 ľudí. Patrí im veľká vďaka za ich prácu a obetavosť. Je už aj možnosť aby 

rodinný príslušníci požiadali o opatrovateľský príspevok. Chcela by som ešte poďakovať 

Bc. Krupovej, a  PhDr.  Ďalákovej.  

 

PaedDr. Magera  predseda komisie životného prostredia, poľnohospodárstva a ochranu 

prírodných hodnôt a komisie pre šport- komisia životného prostredia zasadala v druhom 

polroku 4 krát. Venovali sme sa orezom a výrubom drevín, VZN týkajúcim sa životného 

prostredia, kompostoviská a stojiská. Rád by som poďakoval p. Pastírovej, Krupovi, p. 

Múkovi, Ing. Slezákovej a novému členovi p. Sepéšimu. Komisia športu zasadla v druhom 

pol roku 2 krát. Venovali sme sa zorganizovaniu športového dňa, ktorý sa kvôli pandémii 

COVID 19 nezorganizoval. Poďakovanie patrí všetkým členom športovej komisii. 

 

p. Vrbovský predseda kultúrnej komisie – komisia v druhom polroku zasadala 4 krát. 

Bohužiaľ kultúra tento rok nie je v obci dobrá skrz pandémie COVID-19. Na komisiách sme 

sa zaoberali na oslavy 550. výročia vzniku obce ak by to situácia dovolila. Čo sa nám 

podarilo zorganizovať bola hasičská súťaž ďalej sa nám podarila výstava ZUŠ a príchod 

Mikuláša. Poďakovanie patrí referentke p. Králikovej a ostatným členom kultúrnej komisie.  

 

p. Krupa predseda komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán – komisia 

v druhom polroku zasadala 4 krát. V krátkosti zhrniem niektoré veci, ktorými sme sa 

zaoberali prenájmom a predajom obecných pozemkov, ceste pod Hrbom, rozšírením 

a úpravou  cesty Tatranská, stabilitou mosta ponad Bystrianku a umiestnením detského 

ihriska v časti Piesok. Poďakovanie patrí Obecnému úradu, Technickým službám a všetkým 

členom stavebnej komisie.  

 

Ing. Dundovič predseda finančnej komisie – finančná komisia sa zaoberala návrhom 

rozpočtu na rok 2021, predajom pozemkov, vyčistením pohľadávok. Robíme už len 

s pohľadávkami, ktoré sú vymožiteľné. Poďakovanie patrí ekonómkam, riaditeľkám, 

poslancom a členom finančnej komisie.    
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Starosta obce Mgr. Jenča – ďakujem Vám za Vašu činnosť v jednotlivých komisiách.  

 

Otváram rozpravu. 

 

Nikto sa do rozpravy neprihlásil.  

 

Uznesenie č. 129/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Ústnu informáciu predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za II. polrok 2020 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8. 6 Harmonogram a plán činnosti OcZ v I. polroku 2021 

__________________________________________________________________ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Vážený poslanecký zbor predkladám návrh zasadnutí OcZ v prvom polroku 2021 ako aj 

predbežný harmonogram práce. Návrh hovorí o troch zasadnutiach OcZ, pričom ako dobre 

vieme, zvolať zastupiteľstvo je možné aj mimo plánovaných termínov 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č.130/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 



49 
 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program 

zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2021 

 

Hlasovanie:  

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Dobrotová, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. 

Karolová, Pastírová, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

 

9. Otázky na riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií 

 

 

p. Krupa – otázka na  riaditeľa Technických služieb. V akom stave je rozvodová skriňa 

v starej obci , ktorá zabezpečuje verejné osvetlenie a káblovú televíziu? 

 

Odpoveď p. Lengyela riaditeľa Technických služieb -  výpadok v tejto rozvodovej skrini 

riešime ako havarijný stav. Nemáme elektrikára na silové napätie. Oslovili sme na pomoc 

p. Haviara. Nejedná sa len o tento rozvádzač, budeme to musieť riešiť komplexne.  

 

Ing. Rolincová MSc. – otázka na p. riaditeľku ZŠ Jaroslava Simana. Robila škola prieskum 

aký je záujem rodičov a detí o testovanie? 

Otázka na p. riaditeľku ZUŠ Valaská. Aké ďalšie výstavy plánujete? Ako ste na tom 

s Vianočným koncertom? A ako to vyzerá s absolventským koncertom? 

Otázka na riaditeľa Technických služieb. Podarilo sa nám prijať nových zamestnancov?  

 

Odpovedala p. riaditeľka ZŠ Jaroslava Simana – áno prieskum sme robili. Momentálne 

prieskum robiť neplánujeme z dôvodu, že nevieme ako sa bude ešte situácia vyvíjať. Ako 

náhle budeme mať usmernenia tak testovanie budeme robiť.  

 

Odpovedala p. riaditeľka MŠ Valaská – áno sme kapacitne pripravení.  

 

Odpovedala p. riaditeľka ZUŠ Valaská – prípravy na absolventský koncert prebiehajú 

online. Je nám ľúto, že Vianočný koncert tento rok nebude, ale pripravujeme prekvapenie 

v podobe online vianočného pozdravu, ktoré bude aj na webovej stránke ZUŠ, 

facebookovej stránke a youtube. Výstavy tento školský rok boli tri, ktoré boli krásne a aj 

náročné na prípravu. Budúci rok výstava bude, ale nie v takom množstve ako tento rok. 

 

   

Odpovedal p. riaditeľ Technických služieb – tento rok boli prijatí dvaja zamestnanci. Sú to 

veľmi šikovní chlapi. Som rád, že sa podarilo schváliť peniaze aj na ďalších zamestnancov, 
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ktorých prijmeme v budúcom roku.   

 

 

 

 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce 

PaedDr. Magera: 

Zvážme či zrealizujeme v nedeľu 20.12.2020 zapálenie 4 adventnej sviece kvôli zhoršujúcej 

sa situácie COVID – 19. 

 

Odpoveď p. starostu Mgr. Jenča: Prehodnotíme to. 

 

 

Ing. Rolincová MSc:  

Využívanie skládky, ktorá bola uzavretá. Vie obec akým spôsobom a kto využíva túto 

skládku? Rampa, ktorá je vstupom na skládku nie je zamknutá. Čo s tým vieme spraviť? 

 

Kde majú podnikatelia umiestnené svoje kontajnery za ktorý sa má účtovať množstevný 

zber? Kto monitoruje odvoz odpadu z týchto predajní? Aký odpad, ktorá prevádzka 

odviezla? Pretože majú podozrenie, že využívajú kuka nádoby, ktoré sú určené pre 

obyvateľov.    

 

Detičkáreň sa podľa zmluvy mala dokončiť 15.12.2020 moja otázka znie či máme nový 

dátum?  

 

Obyvatelia Októbrovej ulice z činžiaku dali žiadosť na  výrub smreku, ktorý zasahuje pri 

vetre do balkónov. V akom to je stave?  

 

Všimla som si, že sme dali vypracovať urbanistickú štúdiu - Lipová. Kedy bude táto štúdia 

predstavená poslancom? Čo sme vymysleli so zostatkovými pozemkami? 

 

Oporný múr ( cesta pod Hrbom) budeme realizovať z vlastných peňazí alebo nie? Aké kroky 

máme urobiť my Obecné zastupiteľstvo aby sa začalo majetkovo vysporiadať práve tá cesta 

pod Hrbom tá polovica, ktorá ma približne 27 obyvateľov.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – v podstate by som vám vedel odpovedať na polovicu, 

ale odpoviem Vám písomne.  A na ďalšom zastupiteľstve sa vyjadrím aby boli informovaní 

aj občania.  

 

p. Vrbovský – v akom stave je realizácia pomníka v Starej Valaskej? A kedy by to malo byť 

hotové?  

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: sú tam už len nedorobky, ktoré sú zapísané aj v protokole. 

Práce sa dokončia na jar.  
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p. Pastírová – keď sa bude robiť Hronská či sa počíta aj s odkanalizovaným rodinných 

domov, ktoré sú na tej ulici?  

 

Odpoveď starostu Mgr. Jenča: projekt nerieši kanalizáciu, bude sa to musieť „doobjednať.“ 

 

  

11. Diskusia 

Ing. Bánik – chcel by som poďakovať starostovi obce, prednostke úradu, poslancom, 

poslankyniam, pracovníkom obecného úradu za ich prácu. Teší ma, že na obecných 

zastupiteľstvách sú prítomný aj riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií.  

 

p. Krupa – bol som upozornený, že sa máličko hýbe kopec nad spojnicou hasičňou. Aby sa 

zistilo či sa tá budova nehýbe.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – budeme sa tomu venovať.  

 

p. Vrbovský – chcel by som poďakovať za to, že vyšiel bulletin. Poďakovanie patrí tým 

ľuďom, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe. Poďakovanie patrí za publikačnú činnosť redakčnej 

rady, ktorá vydáva Valaštiansky hlásnik. Poďakovanie patrí p. farárovi, že prišiel 

s myšlienkou vysielať zapálenie adventných sviečok online, kde bol sám aj nápomocný.  

Poďakovanie patrí . Turňovi za vyrobenie postavičiek do Betlehema, ktorý je na námestí. 

 

Ing. Rolincová MSc. – chcela by som sa opýtať ako ďalej s pani kontrolórkou, keďže už viac 

ako rok nemáme žiadneho kontrolóra na obci.  

 

Odpovedala prednostka úradu Mgr. Kmeťová – zákonné možnosti sú len dve. Jedna z nich 

je, že sa sama vzdá alebo obecné zastupiteľstvo zvolí doúčanú komisiu, ktorá bude 

kontrolným mechanizmom. Budeme to riešiť na februárovom zastupiteľstve.  

 

Ing. Rolincová MSc. – bola by som rada keby obec viacej využívala média na informovanie 

ľudí o tom čo v obci nové pribudlo, opravilo sa, na čom sa robí atď. A ešte keby ste nás 

informovali ako idú práce a čo je ešte potrebné dokončiť na pamätníku vojnového hrobu 

v starej Valaskej?  

 

Odpovedala prednostka úradu Mgr. Kmeťová – celý projekt bol riešený s architektom p. 

Iľanovským. Všetky práce boli urobené tak ako sú naplánované a všetko je v súlade 

s projektom. Jediný nepodarok sú čelá schodov. Čelá schodov budú dokončené do konca 

apríla. Našou povinnosťou je zrealizovať daný projekt a vyúčtovať ho do konca tohto roku, 

pretože ak tak neurobíme budeme musieť dotáciu vrátiť.   

 

PaedDr. Magera – zvážme audiovizuálne prevedenie. 
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p. Pastírová – žiadam uzatvoriť spojovaciu cestu októbrová na TDH lebo sa nám tam 

prepadol kanál máme tam dieru. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – v poriadku zvážime či treba uzatvoriť celú cestu, 

alebo len časť.   

 

p. Dobrotová – ak obec bude niečo organizovať na Silvestra poprosím o zabezpečenie 

poriadku na námestí hneď na druhý deň resp. v ten deň.  

 

12. Záver 

 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým za účasť poprial pokojné prežitie 

vianočných sviatkov a ukončil rokovanie trinásteho riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. decembra 2020 

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

OZ, zasadnutie zo dňa 16. decembra 2020- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-16-12-2020/ 

 

 

Valaská, 18.12.2020 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka ocú Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Martin Krupa                                   Jozef Vrbovský 

overovateľ zápisnice       overovateľ zápisnice  
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