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UZNESENIE 

z 15. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 24. februára 2021 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 4 programu: Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 

01. 2021 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. 3/2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 01. 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa  25. 2. 2021   

 

       

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

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 
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Správa o plnení uznesení k 31. 1. 2021 

  

 

Rok 

 

 

Číslo 

uznesenia 

 

 

Znenie prijatého uznesenie 

 

 

Informácie na 

OZ 24.02.2020 

2020 103/2020 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 104/2020 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie)     

Informatívne  

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 105/2020 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie)     

Informatívne  

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 106/2020 I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

obce č. 8/2020 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. 8/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

 

Splnené, 

účinné od 1. 1. 

2021 

2020 107/2020 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 

 

Splnené, 

účinné od 1. 1. 

2021 

2020 108/2020 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 

Splnené, 

účinné od 1. 1. 

2021 
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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. 

 

 

2020 109/2020 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 

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 

 

Splnené, 

účinné od 1. 1. 

2021 

2020 110/2020 BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 6/2020 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 111/2020 BERIE NA VEDOMIE 

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

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 112/2020 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. 

 

Splnené  

2020 113/2020 SCHVAĽUJE 

 

Cenník krátkodobých nájmov nebytových priestorov a to nasledovne: 

 

Splnené 

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=27&p=3528946&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
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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 

 

2020 114/2020  

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 

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 

Splnené 
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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 

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 

 

2020 115/2020 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 Dom Tatranská 5 000 € 

V plnení 
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dokumentácia ul. 

3.5. Projektová 

dokumentácia 

Tajch 9 000 € 

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 € 

 

 

2020 116/2020  

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  

. 

 

 

V plnení  

2020 117/2020  

I. 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 

 

Bude poslaná 

výzva na 

uhradenie 

TKO. Po 

úhrade TKO 

pôjde nájomná 

zmluva na 

podpis.  
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       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“ 

 

 

2020 118/2020 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 

 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 
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2020 119/2020 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 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. 

 

V plnení. 

Zmluva 

podpísaná, 

žiadateľka 

zatiaľ ešte 

nezaplatila.   

2020 120/2020 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 

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 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 
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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. 

 

 

2020 121/2020 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. 

  

II. 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. 

 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená 

2020 122/2020 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. 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 
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II. 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. 

 

 

2020 123/2020 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. 

 

 

Splnené, 

zverejnené. 

Navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania  

2020 124/2020 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 

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

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

Splnené, 

zverejnené. 

Navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 125/2020 1. Odmeny poslancov OcZ 

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,- 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania.  
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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,- 

 

 

2020 126/200 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 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 131/2020 Schválenie programu rokovania Informatívne 

2020 132/2020 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie)     

Informatívne  

2020 127/2020 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. 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania. 

2020 128/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 129/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 

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

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 130/2020 BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program 

zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2021 

 

 

Schválené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 133/2020 I/ BERIE NA VEDOMIE 

plánované zaradenie územia udržateľného mestského rozvoja“ Brezno“ do 

podpory v rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

pre udržateľný mestský rozvoj z programového obdobia 2012-2027  

II/SCHVAĽUJE 

memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja  

„ Brezno“, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia 

III/POVERUJE 

Starostu obce – Mgr. Petra Jenču, podpísaním Memoranda o spolupráci na 

príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „ 

Brezno“ a vykonaním ďalších krokov potrebných na získanie podpory v rámci 

špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre udržateľný 

mestský rozvoj z programového obdobia 2021-2021.  

  

 

 

 

V sledovaní, 

Memorandum 

bolo 

starostom 

obce 

podpísané 

 

 

 

 

 

 

 


