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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 5.2 

 

24. február 2021 

  15.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

 

Zaradenie nadobudnutého majetku  

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Dana Kmeťová 

Funkcia: prednostka OcÚ 

Podpis: 
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NÁVRH UZNESENIA 

z 15. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 24. februára 2021 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.2 programu: Zaradenie nadobudnutého majetku  

 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Informáciu, že majetok, ktorý bol zistený pri inventarizácii majetku obce v roku 2020 a to:  

1. Byt č. 16, na ul. Hronská 429/22, Valaská na liste vlastníctva č. 2103, k.ú. Valaská, okres 

Brezno; 

2. Byt č. 18, na ul. Hronská 429/22, Valaská na liste vlastníctva č. 2103, k.ú. Valaská, okres 

Brezno; 

3. Nebytový priestor na ul. Švermova č. 450, vchod 4, 1. poschodie, č.d. 4 - technická 

miestnosť – zapísaný na liste vlastníctva č. 2073, parc. č.: 1740,  k.ú. Valaská, okres 

Brezno; 

4. Stavby na Chvatimechu – pohonná stanica, budova obsluhy LD, sklad el. rozvodov 

a vodojem zapísané na liste vlastníctva č. 730  

5. Nadväzujúc na bod 4 tohto uznesenia, ďalej hnuteľný majetok – tri lyžiarske vleky typu 

EPV vybavené kotvami a to vlek č. 1 na trase Údolná stanica sedlo v dĺžke 360m, vlek č. 

2 na trase Baby – Vrcholová stanica v dĺžke 180 m a vlek č. 3 na trase Vrcholová stanica 

– Kóta v dĺžke 440m, osvetlenia zjazdoviek, rozvodov elektrickej energie k obslužnej 

stanici, lanovej dráhe a osvetleniu zjazdoviek a rozvodov vody k vodárni a z vodárne 

a nebol  zaradený do majetku obce,  bude do účtovníctva a majetku obce zaradený v roku 2021 

až po vykonaní znaleckého posudku. 

 

Dôvodová správa: 

Obecný úrad v mesiacoch október a november 2020 dopodrobna prekontroloval všetky listy 

vlastníctva obce Valaská a porovnával so stavom zapísaným v majetkovom programe obce. Pri 

porovnávaní bol zistený rozdiel v pozemkoch obce – podľa metrov2 a cien za meter2 za jednotlivé 

druhy pozemkov  a to rozdiel + 134 898,67 EUR. Tento rozdiel bol po konzultácii s audítorkou 

obce navýšený aj v účtovníctve aj v majetkovom programe v r. 2020. 
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Pokračovanie uznesenia č. ........../2021 z rokovania OcZ konaného dňa 24. 2. 2021 

 

Ďalej bol zistený rozdiel v nebytových priestoroch – na listoch vlastníctva LV 2103 sú zapísané 

a v majetku obce nie – jedná sa o 2 byty na ul. Hronská 429 a nebytový priestor na ul. Švermova 

450, vchod 4, poschodie 1 – technická miestnosť. 

Na základe LV č. 730 je obec Valaská vlastníkom stavieb na Chvatimechu – pohonná stanica, 

budova obsluhy LD (lanová dráha), sklad el. rozvodov a vodojem. Tieto stavby v majetkovom 

programe obce zapísané nie sú. 

Z hnuteľného majetku nie sú zapísané v majetkovom programe – tri lyžiarske vleky typu EPV 

vybavených kotvami a to vlek č. 1 na trase Údolná stanica sedlo v dĺžke 360m, vlek č. 2 na trase 

Baby – Vrcholová stanica v dĺžke 180 m a vlek č. 3 na trase Vrcholová stanica – Kóta v dĺžke 

440m, osvetlenia zjazdoviek, rozvodov elektrickej energie k obslužnej stanici, lanovej dráhe 

a osvetleniu zjazdoviek a rozvodov vody k vodárni a z vodárne. 

Po konzultácii s audítorkou obce uvedené nebytové priestory a stavby na Chvatimechu je potrebné 

do majetku zapísať až po znaleckom posudku, keďže cenu priestorov nie je možné určiť odhadom. 

V obci Valaská, dňa  

 

 

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

        Mgr. Peter Jenča 

      Starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 


