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Zápisnica 

z pätnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 24. február 2021 vo výstavnej sieni („bývala Palma“) 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:03 hod. 

Koniec zasadnutia:  18:02 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

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

Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, Dobrotová 

 

 

Skorší odchod: PaedDr. Magera (17:30 hod) 

           

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s 

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

je prítomných 10, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: hlavná kontrolórka 

obce Ing. Bc. Pohančániková, p. Dobrotová. 

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 18. februára 2021.  

 

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. 1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE  

program 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 
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3. Procedurálne otázky 

4. Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 1. 2021 

5. Ekonomické záležitosti 

5.1.  Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

5.2. Zaradenie nadobudnutého majetku 

5.3. Stav pohľadávok k 31.12.2020 

5.4. Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti 

s COVID -19 

5.5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. INT_080/2020 - „Denné centrum – Detičkáreň pri 

parku“ 

6. Majetkové záležitosti 

6.1. Žiadosť Radoslava Ďuricu o odkúpenie pozemku pod garážou 

6.2. Žiadosť Petra Kaderiaka o odkúpenie pozemku   pod garážou 

6.3. Žiadosť Aleny Ličkovej a Romana Ličku o odkúpenie pozemku   pod garážou 

6.4. Žiadosť Ľubomíra Turňu o odkúpenie pozemku   pod garážou 

6.5. Žiadosť spoločnosti  Gastro Klasik, s.r.o., IČO: 50555448  o prenájom časti pozemku 

za účelom prevádzkovania terás 

6.6. Žiadosť MVDr. Dany Pavelkovej, IČO: 42 008 778 o prenájom nebytových priestorov  

za účelom prevádzkovania veterinárnej ambulancie 
7. Rôzne 

7.1. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 2016-2025, za 

rok 2020 
7.2. Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 2018- 2022, za rok 2020 

7.3. Zmluva č.2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do 

karanténnej stanice 

8.  Interpelácie poslancov na starostu obce 

9. Diskusia 

10.  Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

3. Procedurálne otázky: ( určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie) 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Ing. Alexandru Poliakovú, zamestnankyňu 

OcÚ Valaská 

Za overovateľov zápisnice poslancov: p. Krupa. p. Pastírová 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov : Vrbovský, PaedDr. Magera, 
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Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

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

 

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: p. Krupa 

    p. Pastírová 

 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Dundovič 

      Členovia: Vrbovský; PaedDr. Magera 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 4. Plnenie uznesení  Obecného zastupiteľstva obce Valaská k  31. januáru 2021. 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

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

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Uznesenie č.3 /2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

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

 

 

Správa o  plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  

k 31.01.2021  
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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, 

vypustiť zo 

sledovania 

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

komisie)     

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

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

komisie)     

Informatívne 

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, 

vypustiť zo 

sledovania 

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, 

vypustiť zo 

sledovania 

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 

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 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

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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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, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 110/2020 BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 6/2020 

 

Informatívne, 

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, 

vypustiť zo 

sledovania 

2020 113/2020 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 

 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 
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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 

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 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania.  
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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 

 

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 € 

V plnení 
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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 € 

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 

Bude poslaná 

výzva na 

uhradenie 

TKO. Po 

úhrade TKO 

pôjde nájomná 
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 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“ 

 

 

zmluva na 

podpis.  

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.  

 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 
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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 

 

 

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 § 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 
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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. 

 

 

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. 

II. SCHVAĽUJE 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 
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 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. 

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. 

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 , 

vypustiť zo 

sledovania.  

  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,- 
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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, 

vypustiť zo 

sledovania 

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 naj ml., 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, 

vypustiť zo 

sledovania. 

2020 128/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno - Valaská 

 

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 
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2020 131/2020 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

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

návrhovej komisie)     

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

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 plnení 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

2020 129/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 

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

 

Informatívne, 

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, 

vypustiť zo 

sledovania 
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5. Ekonomické záležitosti 

5.1. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Materiál všetci obdržali. 

Starosta poprosil  p. Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

Rozpočtové opatrenie č. 1 jedná sa o navýšenie ako príjmovej tak výdavkovej časti. Bolo 

nutné navýšiť materiálové položky a všeobecné služby súvisiace s výdavkami na testovanie 

COVID – 19. Ďalej vo výdavkovej časti v položke cestná doprava sa navýšilo vypracovanie 

projektu odstavných plôch. Táto dokumentácia bola rozpočtovaná v roku 2020, keďže 

zhotovenie diela nebolo úplne zrealizované, bude dokončené v tomto roku a doplatené na 

základe zmluvy. Ďalšie navýšenie podpoložky – rozvoj obce jedná sa o rekonštrukciu 

priestoru Detičkáreň, ktorá nebola v roku 2020 vôbec vyplatená. Vyplácala by sa v tomto 

roku po ukončení realizácie tohto priestoru. Celkové výdavky činia 97 500 eur a na tieto 

výdavky potrebujeme zapojiť prostriedky peňažných fondov, ktoré by boli zapojené cez 

finančné operácie v príjmovej časti.  

 

Starosta poprosil predsedu finančnej komisie Ing. Dundoviča o uvedenie daného bodu 

rokovania. 

Finančná komisia odporúča prijať toto rozpočtové opatrenie. Tomuto bodu sme sa venovali 

aj na pracovnom stretnutí poslancov. Pri rozpočtovom opatrení bola žiadosť od poslancov 

aby bolo doručené to navýšenie prostriedkov o ktorom sme sa bavili o tu detičkáreň. 

Súčasťou tohto je aj krycí list do rozpočtu, ktorý je súčasťou materiálov. Čiže podmienka od 

poslancov bola splnená. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc:  

Chcela by som sa utvrdiť v tom, že v tej prvej položke správa obce je ten výdavok 20tisíc 

eur teda 15tisíc plus 5tisíc eur niečo čo budeme očakávať, že sa nám vráti zo štátu? To 

znamená, že z týchto 97 500 eur, ktoré schvaľujeme dúfame, že dostaneme od štátu kvôli 

tým Covid výdavkom 20tisíc euro. Čiže je to taká krátkodobá pôžička z tohto rezervného 

fondu, ktorú si ideme urobiť? To doplnenie, ktoré sme považovali je, vidíme ho prvý krát. 

Nie som veľmi rada, že tam vidíme položky, ktoré tam boli aj predtým. Čakala by som, že 

tam dôjde k výraznejšiemu poníženiu nákladov na rekonštrukciu stropu, keďže tento strop 

nahrádzame sadrokartónovou konštrukciou, ktorá podľa informácií od realizátora nebola 

súčasťou tých pôvodných projektových dokumentov. Rozumiem, že predtým tam neboli 

náklady spomenuté na revíziu a inštaláciu tých prvkov. Bola by som rada, keby sme sa tejto 

investičnej akcií venovali trošku dlhšie hlavne v rámci stavebnej komisie.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Položky boli zrealizované všetky, ale navýšenie je čo nám vychádza zo správy statika 

stavebného úradu, tak tie položky sa musia navýšiť.  Tak isto napojenie na splaškovú 

kanalizáciu sa muselo prerobiť. Z dôvodu, že sa bytový dom rozhodol, prerábať splaškovú 

kanalizáciu. V tých položkách sú aj bezpečnostné prvky, ktoré sa navyšovali.   
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Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič:  

Strop mal mať vyfrézované drážky na elektriku, umiestnenie svietidiel a vystierkovaný 

strop. Ten sadrokartón bude treba aj tak stierkovať. A miesto frézovania musí dať 

konštrukciu aby mal na čom sadrokartón držať. Nie je možné frézovať ten strop lebo by 

padol. Žiadna činnosť sa nevychádza.   

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik:  

Vyplýva mi zo tohto, že menej prác nie je, ale naviac práce sú. Trochu ma mrzí, že s tým 

dodatkom sme nedostali aj tento rozpočet. Je to pomerne jasne vyčíslené.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Slivková:  

Ak by som mohla upresniť v rámci tohto rozpočtového opatrenia nie o detičkáreň, ale ide o 

tie výdavky na testovanie COVID -19. Tých 20tisíc eur je na materiál a čisto s tým služby 

spojené. Týchto 20tisíc eur nezahŕňa odmeňovanie administratívnych a nezdravotnícky 

personál. Vôbec nevieme odhadnúť koľko ľudí sa bude chodiť testovať. Dotácia nám chodí 

5 eur na testovaného. Je to rezerva len na materiálové opatrenie.  Je to napísané aj 

v dôvodovej správe. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

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

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

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

opatrenie č. 1/2021: 

      

1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných 

a kapitálových výdavkov vo výške 97 500,- Eur 
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Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

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

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  

       

zvýšenie príjmov: 

454   prevod prostriedkov z peňažných fondov                  +  97 500 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov                    97 500 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná spáva    / 633   materiál                         + 15 000 

€ 

/637   všeobecné služby   +   5 000 

€ 

3   Doprava 

 0451   Cestná doprava   / 716   projektová dokumentácia        +    4 500 

€ 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620-1   Rozvoj obce           /   717   rekonštrukcie a modernizácie  + 73 000 

€ 

 

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov            97 500 

€ 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:6(Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Mgr. Karolová, PhDr. Mgr.  Kúdelková 

) 

PROTI:  1 (Ing. Rolincová MSc.) 

ZDRŽAL SA: 3 (PaedDr. Magera, Pastírová, Mgr. Hlaváčik 

Uznesenie prijaté. 

 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.2 Zaradenie nadobudnutého majetku 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Materiál ste všetci obdŕžali, tento bod rokovania sme do programu zaradili preto, lebo pri 

podrobnej inventarizácii majetku sa zistil nesúlad medzi majetkom zapísaným na listoch 

vlastníctva, zmlúv ale nenachádza sa v majetkovom programe obce. Uvedený stav bol 

konzultovaný s audítorkou obce, ktorá odporučila predmetný majetok ohodnotiť znalcom 

a následne zaradiť do majetku obce v roku 2021. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Vítam tento bod. Chcem pochváliť, že sme sa dostali do súladu so skutočným 

stavom majetku. 

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Neviem o aký nebytový priestor ide na ulici Švermová? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča:   

Ide o nebytový priestor, kde sú elektrikári je tam rozvodňa. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.5 /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; 
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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  

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.  

 

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.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10  (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Ekonomické záležitosti  

5.3 Stav pohľadávok k 31.12.2020 
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ďalším bodom rokovania sú pohľadávky. Predkladáme stav k 31. 12. 2020. Touto 

problematikou sa obec intenzívne zaoberá od minulého roka. Prehľad ste obdŕžali.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Venovali sme sa tomuto bodu na pracovnom stretnutí. Finančná komisia odporúča prijať 

tento návrh uznesenie.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Treba využívať správcu dane na zadržanie vodičských preukazov pri neplatení.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Rolincová MSc.: 

Od roku 2019 nám stúpli pohľadávky. Veľký počet je daňových pohľadávok. Prikláňam sa 

k Mgr. Hlaváčikovi, aby sme vymáhali pohľadávky spôsobmi, ktoré nám to zákon dovoľuje.  

 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka obecného úradu Mgr. Kmeťová.: 

Skutočne riešime pohľadávky. Momentálne sú pohľadávky nižšie ako boli na konci roka 

2020. 

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva odišla p. Pastírová ( 16:29 hod ) 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča:  

Intenzívne sa budeme tejto problematike venovať aj s našimi právnikmi.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Stav pohľadávok k 31. 12. 2020 v sume 71.602,77 Eur 

 

DRUH POHĽADÁVKY K 31.12.2020/ v Eurách 

Vodné, stočné 9 386,85 

Odvoz tuhého komunálneho odpadu 17 595,38 

Nájomné - byty 7 156,25 

Odpredaj obecných bytov 134,68 

Alkohol 204,51 

Odberateľské faktúry 7 260,60 
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Odberateľské faktúry - nájomné nebytové 

priestory 

1 468,70 

Daň z nehnuteľnosti, automaty, pokuty 27 952,22 

Daň za psa 443,58 

CELKOM 71.602,77 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Návrat p. Pastírovej na rokovanie obecného zastupiteľstva (16:31 hod) 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.4 Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch 

v súvislosti s COVID - 19 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ďalším bodom rokovania je informatívna správa o skutočne vynaložených finančných 

prostriedkoch v súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré obec vykonáva od začiatku tohto 

roka. Správu ste obdržali, musím len konštatovať, že obec robí všetko preto, aby danú službu 

občanom obce zabezpečila, nie preto, že sa s tým stotožňuje, ale preto, že to naši občania 

potrebujú. Je to veľmi náročné na čas, ale aj na financie. Personálne sme vybavení, aj vďaka 

tomu, že naši zdravotníci sú Valašťania, alebo vo Valaskej pôsobia a uprednostňujú Valaskú 

pred inými odbernými miestami. Za čo všetkým patrí poďakovanie. Podľa Covid automatu 

máme pokračovať v testovaní.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Ďakujeme za odberné miesta, ktoré sú v obci zriadené. Chcem poprosiť obecný úrad aby 

bolo vyhlásené alebo inak upozornené, že je stále zákaz vychádzania a nesmie sa sedieť na 

lavičkách na námestí v skupinkách.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Riešime túto situáciu, niekoľko krát bola v našej obci aj policajná hliadka.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Je veľmi dobre, že sa v obci testujeme. Bolo by možné povedať číslo za Valaskú, koľko krát 

sa testovalo, koľko občanov bolo testovaných? 
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Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Mali sme 7 či 8 odberov od minulého roku. S tým, že cez 4000 obyvateľov bolo testovaných. 

Na testovanie k nám chodia aj ľudia z iných obcí. My ako obec máme veľmi dobré čísla.    

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera.: 

Chcem sa opýtať či v rámci okresu je 40% účasť? My nevieme za našu obec akú máme 

účasť, keďže sú aj cez poľní?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

V našej obci sa chodí testovať oko 40-50%  našich občanov. Musíme rátať s tým, že niektorí 

to už prekonali. Železiarne Podbrezová si testuje svojich pracovníkov. Víkend 20-21.2.2021, 

keď sa testovalo bolo 150 cudzích ľudí z 989 testovaných. 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera.: 

Vychádza mi z toho , že či tí naši obyvatelia sa inde testujú a sú potom pozitívni? Lebo 100 

nakazených od začiatku roka sa mi zdá byť dosť.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

To je od minulého roka tých cca 100 nakazených.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Nik nám bohužiaľ nepovie pravdu ohľadom nakazených. Nemáme dáta tak bohužiaľ 

nevieme presne čísla.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Pani prednostka to sčítala, takže od nového roku sme otestovali 4678 testovaných z tohto 

bolo 22 pozitívnych. Od nového roku do 14.2.2021.   

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Ja by som mala len jednu pripomienku. Reálne sme to aj na pracovnom stretnutí vypočítali, 

že Valaská dopláca na každého testovaného 1,20eur až 1,50 eur. Tento doplatok na 

testovaného je zatiaľ Valaská schopná uniesť, ale otázka je , že do kedy.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Nedá sa takto globalizovať či to je 1,20 eur alebo 1,50 eur. Bohužiaľ situácia je taká, že obec 

dopláca.  

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 7 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 
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Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti 

s COVID -19 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5.  Ekonomické záležitosti 

5.5  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. INT_ 080/2020 - „Denné centrum – Detičkáreň 

pri parku“ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V minulom roku bola schválená investícia „Denné centrum – Detičkáreň pri parku“. Žiaľ 

v priebehu realizácie diela sa objavili prekážky, ktoré zmluvné strany v čase uzavretia 

zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a na základe ktorých nebolo 

možné dielo v stanovenej lehote dokončiť. Návrh dodatku k Zmluve ako aj výkaz výmer 

vám bol doručený.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

 

 

Uznesenie č. 8/2021 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. INT_080/2020, uzatvorenej medzi obcou Valaská, 

Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská IČO: 00 313 904 a zhotoviteľom EUROHAUS 

SK, s.r.o., Strojárenská 284/5, 976 81 Valaská IČO: 50 450 093 zo dňa 2. 11. 2020, 

predmetom ktorého je úprava rozsahu stavebných prác na diele a termín ukončenia prác na 

diele „Denné centrum – Detičkáreň pri parku“ a ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 
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ZA: 6 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Mgr. Karolová, Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  1 (Ing. Rolincová MSc.) 

ZDRŽAL SA: 3 (Pastírová, Mgr. Hlaváčik, PhDr., PaedDr. Magera) 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.1  Žiadosť Radoslava Ďuricu o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Radoslav Ďurica, trvale bytom Partizánska cesta 522/28, Valaská 976 46 požiadal 

o kúpu obecného pozemku C-KN č. 1633 o výmere 22 m2 . 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.  Materiál vám bol doručený. Obecné zastupiteľstvo sa v predchádzajúcom období 

uznieslo na cene predmetných pozemkov pod garážami na sume 7Eur/m². 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 9/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

II. 1. Berie na vedomie žiadosť  Radoslava Ďuricu, trvale bytom Partizánska cesta 

522/28, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1633 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. 1633 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. 1633,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
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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 

Radoslavovi Ďuricovi, trvale bytom Partizánska cesta 522/28, Valaská 976 46 

z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ 

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

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: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.2 Žiadosť Petra Kaderiaka o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Peter Kaderiak, trvale bytom Švermova 451/6, Valaská 976 46 požiadal o kúpu 

obecného pozemku C-KN č. 1671/7 o výmere 18 m2 . 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.  Materiál vám bol doručený. Obecné zastupiteľstvo sa v predchádzajúcom období 

uznieslo na cene predmetných pozemkov pod garážami na sume 7Eur/m². 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 10/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

III. 1. Berie na vedomie žiadosť  Petra Kaderiaka, trvale bytom Švermova 451/6, 

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

 C-KN, parc. č. 1671/7 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, v k.ú Valaská, ,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom 
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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. 1671/7 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. 1671/7,   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 Petrovi Kaderiakovi, trvale bytom 

Švermova 451/6, Valaská 976 46 z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu 

k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve 

žiadateľa.  Jedná sa o 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: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.3  Žiadosť Aleny Ličkovej a Romana Ličku o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadatelia Alena Ličková a Roman Ličko, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 443/31, 

Valaská 976 46 požiadali o kúpu obecného pozemku C-KN č. 1920 o výmere 18 m2 . 

Žiadatelia prejavili záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu 

usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majitelia dlhodobo užívajú 

a na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľov. Obecné zastupiteľstvo sa 

v predchádzajúcom období uznieslo na cene predmetných pozemkov pod garážami na sume 

7Eur/m². 

Materiál vám bol doručený. Obecné zastupiteľstvo sa v predchádzajúcom období uznieslo 

na cene predmetných pozemkov pod garážami na sume 7Eur/m². 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 
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Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

IV. 1. Berie na vedomie žiadosť  Aleny Ličkovej a Romana Ličku, trvale bytom 

Trieda Dukelských Hrdinov 443/31, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú 

Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1920 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. 1920 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. 1920,   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,  žiadateľom Alene Ličkovej a Romanovi Ličkovi, trvale 

bytom Trieda Dukelských Hrdinov 443/31, Valaská 976 46, z dôvodu usporiadania 

právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majitelia dlhodobo užívajú a na ktorom je 

postavená stavba vo vlastníctve žiadateľov.  Jedná sa o 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: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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6.  Majetkové záležitosti 

6.4 Žiadosť Ľubomíra Turňu o odkúpenie pozemku pod garážou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Ľubomír Turňa, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 444/35, Valaská 976 46 

požiadal o kúpu obecného pozemku C-KN č. 1564 o výmere 21 m2 . 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.  Materiál vám bol doručený. Obecné zastupiteľstvo sa 

v predchádzajúcom období uznieslo na cene predmetných pozemkov pod garážami na sume 

7Eur/m². 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil: 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 12/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

V. 1. Berie na vedomie žiadosť  Ľubomíra Turňu, trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 444/35, Valaská 976 46, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1564 o výmere 21 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. 1564 o výmere 21 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. 1564,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 21 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 Turňovi, trvale bytom Trieda 
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Dukelských Hrdinov 444/35, Valaská 976 46 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 147,- Eur.  

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6. 5 Žiadosť spoločnosti  Gastro Klasik, s.r.o., IČO: 50555448  o prenájom časti 

pozemku za účelom prevádzkovania terás 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľovi v roku 2020 skončila nájomná zmluva. Žiadateľ chce aj naďalej využívať 

pozemok, na ktorých sú umiestnené 2 terasy s celkovou rozlohou 76m², ktoré prislúchajú 

k existujúcej prevádzke na námestí.  Zároveň žiadateľ hornú terasu poskytuje obci pri 

realizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou. Zámer prenajať 

identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 

písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení neskorších predpisov bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 9. 2. 2021. Finančná komisia 

predmetný pozemok odporúča prenajať za cenu 2Eur/m²/rok.  

 

Starosta poprosil predsedu finančnej komisie Ing. Dundoviča o vyjadrenie k danému bodu: 

Tento bod bol prerokovaný na pracovnom stretnutí. Finančná komisia odporúča schváliť toto 

uznesenie.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Občania sa pozastavujú nad tým, že či je tá suma adekvátna Obec razí politiku nižších cien 

ako keby mal nastať nárast čiernych stavieb. Túto sumu si navrhla spoločnosť Gastro Klasik, 

s.r.o. sama.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Momentálne náš cenník nerieši terasy. Bude potrebné sa tomu venovať.  
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 Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Na najbližšej finančnej komisii to budeme riešiť. Budeme sa venovať daniam a poplatkom. 

Tam si určíme podľa akej metodiky pôjdeme.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Vláda odporučila prenájom terás za 1 euro. Do budúcna určite cenník terás otvoríme.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Myslím si, že nemôžme porovnávať prenájom nebytových priestorov a prenájom vonkajších 

priestorov/pozemkov. Nemám problém s tými dvoma eurami. Finančná komisia by sa mala 

týmto prenájmom povenovať.    

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu k bodu rokovania:      

 

 

 

 

Uznesenie č.13/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť   spoločnosti  Gastro Klasik, s.r.o., IČO: 50555448 o prenájom 

časti pozemku za účelom prevádzkovania terás 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN č 1504/1, o výmere 76m², druh pozemku – ostatná plocha vo vlastníctve obce 

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 1504/1, o výmere 76m² (podľa priloženého nákresu), 

druh pozemku – ostatná plocha 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 Gastro Klasik, s.r.o., 

IČO: 50555448, Hronská 423, Valaská. Žiadateľovi skončila nájomná zmluva a v nájme 

chce naďalej pokračovať. Parcela slúži na využívanie dvoch terás, ktoré prislúchajú k 

existujúcej prevádzke na námestí. Zároveň žiadateľ hornú terasu poskytuje obci pri realizácii 

rôznych kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou. 

Pre nájomcu: Gastro Klasik, s.r.o., IČO: 50555448, Hronská 423, Valaská  

Doba nájmu:  doba neurčitá, výp. lehota 3 mesiace  

Účel nájmu: terasy ku prevádzke Pizzeria Maestro  

Výška nájmu:  2eur/m²/rok, cena celkom 152,- Eur 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

    

6. Majetkové záležitosti 

6.6 Žiadosť MVDr. Dany Pavelkovej, IČO: 42 008 778 o prenájom nebytových 

priestorov  za účelom prevádzkovania veterinárnej ambulancie 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľka MVDr. Dana Pavelková, IČO:42 008 778, Bystrá 5, 977 01 Bystrá  požiadala 

o prenájom nebytového priestoru o výmere 16m² na ul. Hronskej súp. číslo 422, popis stavby 

– sklad, nachádzajúci sa  na parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria, evidovanej na LV č. 980 pre okres Brezno. Jedná  o nebytový priestor, ktorý 

žiadateľka dlhodobo využíva ako ambulanciu veterinárnej lekárky. Žiadateľke skončila 

nájomná zmluva a chce naďalej pokračovať v daných priestoroch, poskytovaním 

veterinárnej starostlivosti. Zámer prenajať identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 

obce dňa 9. 2. 2021. Finančná komisia predmetný objekt odporúča prenajať za cenu 

10Eur/m²/rok.  

Starosta poprosil predsedu finančnej komisie Ing. Dundoviča o vyjadrenie k danému bodu: 

Táto suma vychádza z cenníka, ktorý sme schvaľovali. Podotýkam my sme nemenili ceny. 

Suma 10Eur/m²/rok bola aj predtým, nedvíhala sa.  

 

 

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. 14/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  MVDr. Dany Pavelkovej  o prenájom nebytových priestorov  

za účelom prevádzkovania veterinárnej ambulancie 
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II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 nebytový priestor o výmere 16m², súp. číslo 422, ul. Hronská, popis stavby – sklad, 

nachádzajúci sa  na parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria, evidovanej na LV č. 980 pre okres Brezno, katastrálne územie Valaská, 

katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 v prospech obce Valaská  v celosti 

            za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

prenájom nebytového priestoru nachádzajúci sa  na  parcele  C-KN č 1980/11, o výmere 

16m², súp. číslo 422, ul. Hronská, popis stavby – sklad, , evidovaný na 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,  žiadateľke  MVDr. Dane Pavelkovej, IČO: 

42 008 778,  Bystrá 5, 977 01 Bystrá. Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná  

o nebytový priestor, ktorý žiadateľka dlhodobo využíva ako ambulanciu veterinárnej 

lekárky. Žiadateľke skončila nájomná zmluva a chce naďalej pokračovať v daných 

priestoroch, poskytovaním veterinárnej starostlivosti.  

 

Pre nájomcu: MVDr. Dana Pavelková, IČO:42 008 778,  Bystrá 5, 977 01 Bystrá 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: ambulancia veterinárneho lekára  

Výška nájmu:  ............ ( k nájmu sa každoročne pripočíta úhrada nákladov spojená  

s vykurovaním) 
 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Mgr. Karolová, Pastírová, Ing. 

Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  1 (PaedDr. Magera) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie schválené 

 

7. Rôzne  

7.1 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 2016-2025, 

za rok 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál vám bol všetkým doručený, pre priblíženie dokumentu je to program cielených 

opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce 

Valaská. 
 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  
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 Starosta obce ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej 

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 15/2021 

 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 2016 – 2025 za rok 

2020 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie schválené 

 

 

7. Rôzne 

7.2 Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 2018- 2022, za rok 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál vám bol všetkým doručený, jedná sa o ďalší strategický dokument v sociálnej 

oblasti a rieši 6 opatrení. K tomuto bodu rokovania musím podotknúť, že aj v dôsledku  

pandemickej situácie sa nepodarilo napĺňať jednotlivé opatrenia.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Do budúcnosti by bolo dobré aby takýto dôležitý dokument bol najprv predložený komisiám.  

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 16/2021 
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Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

 Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 2018-2022 za rok 2020 
  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3 Zmluva č.2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do 

karanténnej stanice________________________________________________________  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti je obec povinná zabezpečiť zriadenie alebo 

prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľať na prevádzke 

karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Obec je tiež povinná zabezpečiť odchyt túlavých 

zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá 

prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – 

podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt 

túlavých zvierat. Túto službu obec nezabezpečovala, a ak si spomínate v minulom roku Vám 

bol predložený aj protest prokurátora, ktorý nám vytýkal neplnenie si tejto povinnosti. 

Konečne sa nám podarilo zmluvu uzavrieť s danou spoločnosťou, tak aby bola naplnená 

litera zákona.  

 

 

Starosta otvoril  rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Bohužiaľ túto vec zase štát hodil na obce, aby oni zabezpečili, postarali sa. Týchto subjektov, 

ktoré sú oprávnené vykonávať odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice 

je veľmi málo.  

Dúfam, že čoskoro si vybaví toto povolenie na odchyt túlavých zvierat útulok Tuláčik, ktorý 

sa nachádza v Brezne a obec bude môcť s nimi spolupracovať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Od kedy bude zmluva platná a účinná?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 
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Zmluva je už platná a účinná. Telefóne číslo čoskoro zverejníme, kde bude potrebné volať.  

 

Do rozpravy sa prihlásila  Ing. Rolincová MSc.: 

Chcela by som poprosiť aby si občania psy len tak nepúšťali. Bolo by možno vhodné dať 

majiteľovi psíka preplatiť výjazd za odchyt preto by som poprosila majiteľov psov aby si tie 

svoje psíky len tak nepúšťali. Lebo je to dosť drahý „špás“ pre obec.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Bohužiaľ aj tu vidno, že štát skôr myslí na psíkov ako na ľudí.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Nielen paušál  nám zo zmluvy vyplýva, ale sú tam aj ostatné náklady spojené s odchytom 

zvierat.  

 

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

o predloženie návrhu: 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Zmluvu č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do 

karanténnej stanice, uzatvorenú medzi obcou Valaská a poskytovateľom: 

Defense Pro, s.r.o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová, 

Pastírová, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Starosta obce Mgr. Jenča: 

Prečítal a odpovedal na Interpelácie z minulého zastupiteľstva.   

 

1. 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? 
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Rampa je uzavretá, kľúče od rampy majú len Technické služby a otvárajú ju v prípade, keď 

vykonávajú terénne úpravy. 

2. 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.    

 

Vo väčšine prípadov, podľa množstva produkovaného odpadu,  má podnikateľ v obci vlastnú 

1100 litrovú nádobu na komunálny odpad. Z časového hľadiska nie je možné pravidelne 

kontrolovať, ktorú nádobu na odpad jednotliví podnikatelia využívajú.  V prípade, že 

disponujete konkrétnymi podnetmi, tieto môžete nahlásiť na preverenie.  

 

3. Detičkáreň sa podľa zmluvy mala dokončiť 15.12.2020 moja otázka znie či 

máme nový dátum? 

Z dôvodu prekážky na strane objednávateľa došlo k pozastaveniu prác. Informáciu dostali 

poslanci na pracovnom rokovaní OcZ. 

 

 

4. Obyvatelia Októbrovej ulice z činžiaku dali žiadosť na  výrub smreku, ktorý 

zasahuje pri vetre do balkónov. V akom to je stave?  

Žiadosť na výrub drevín bola odoslaná na Okresný úrad už v septembri, ale vzhľadom na 

situáciu boli pozastavené konania. 

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

táto štúdia predstavená poslancom? Čo sme vymysleli so zostatkovými 

pozemkami? 

 

Ako bolo napísané v predchádzajúcej odpovedi, zatiaľ máme vypracovaný iba návrh UŠ nie 

UŠ. Obstarávateľ v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) oznámi, kedy sa uskutoční prerokovanie návrhu a dokedy je 

možné predkladať pripomienky k Návrhu. Tie následne vyhodnotí a vypracuje pokyny na 

dopracovanie UŠ. V súčasnosti ešte nevieme presný termín prerokovania.   

Vaša minulá interpelácia: 

Interpelácia: - kedy a akým spôsobom bude od prezentovaná urbanistická štúdia - lipová, 

pod hrbom  

Odpoveď: V súčasnosti už obecný úrad disponuje Návrhom UŠ Lipová a UŠ Pod Hrbom. 

Nasledujúci postup: Návrhy UŠ sa zašlú Obstarávateľovi, ktorý podľa Zákona o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (§2a ods. 1) zabezpečuje všetky činnosti 

pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. 

Následne Obstarávateľ oznámi prerokovanie návrhu UŠ a vyhodnotí pripomienky 

a vypracuje pokyny na dopracovanie UŠ. Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možne 

zorganizovať prerokovanie návrhu. To sa uskutoční hneď ako to situácia umožní. 
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6. 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.  

 

Skorší odchod poslanca PaedDr. Magera z rokovania obecného zastupiteľstva 

(17:30hod) 

 

Čo sa týka cesty Pod Hrbom, uskutočnilo sa  stretnutie s konateľom firmy Renovia – p. 

Krnáčom, ktorý bol aj spolu s projektovým manažérom pozerať predmetnú cestu aj oporný 

múr a má nám poskytnúť cenovú kalkuláciu, ktorá bude zahŕňať jednotlivé etapy cestnej 

komunikácie – ako je podložie cesty, samotná realizácia opravy oporného múru, odtokové 

kanáliky atď. Následne bude navrhnuté stretnutie s majiteľmi priľahlých pozemkov a ďalší 

postup. 

7. V akom stave je realizácia pomníka v Starej Valaskej? A kedy by to malo byť 

hotové? 

Realizácia pomníka bola prevedená a kontrolovaná podľa projektovej dokumentácie. 

V PROTOKOLE O ODOVZDANÍ STAVBY sú zakomponované   „  NEDOROBKY „ 

Do konca apríla budú pokryté čelá schodišťových stupňov kamenným pokrovcom, zaliate 

pätky stĺpikov zábradlia, vyspravené ukotvenie hviezdy (na základe požiadavky OcÚ), 

opätovné umytie- alebo farba na mohylu (na základe požiadavky OcÚ), úprava zeminy na 

pravej strane. Bude kontrolovaný spoj v obvodovom múre / napojenie pôvodného múru 

s novým /.   

 

8. Keď sa bude robiť Hronská či sa počíta aj s odkanalizovaným rodinných 

domov, ktoré sú na tej ulici? Sú tam osadené dve informačné tabule.   

Kanalizácia pre povrchovú vodu – dažďovú je súčasťou projektu. Je riešená strechovitým 

sklonom do uličných vpustov s mrežou. V projekte Ing. Kordíka. 

Kanalizácia pre splaškovú vodu nie je súčasťou projektu. OcÚ doobjednal aj projekt pre 

splaškovú kanalizáciu časti predmetných domov. Je to odbor : technické zariadenie budov.  

 

 

p. Krupa – bude možné premaľovať hviezdu na pomníku v Starej Valaskej? 

  

Odpoveď starostu Mgr. Jenča- tá farba na hviezde (antracitová) je navrhnutá architektom, 

pretože so svetlom, ktorý je na pomníku má hviezda meniť odlesky farieb. V akej farbe by 

mala byť hviezda podľa občanov, ktorým sa antracitová nepáči? 

 

p. Krupa – Hviezda by mala byť červená, strieborná alebo pozlátená tieto farby boli 

navrhnuté občanmi zo Starej Valaskej.  

 



40 
 

Starosta dal návrh aby poslanci poslali svoje interpelácie písomne. 

 

p. Krupa – ako to vyzerá s orezom líp a tují na cintoríne? Oprava na pamätnom kameni pri 

štyristoročnej lipe? Máme doma dobrého majstra, ktorý by to vedel spraviť len mu treba dať 

materiál. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – orezy sa idú v tomto čase určite vykonávať. Buď 

na základe podnetov od občanov, ktoré máme alebo na základe obhliadky.  

 

Ing. Rolincová MSc. – ja som sa osobne pýtala na cestu cintorína. Ja viem, že sme mali aj 

návštevu geodeta. Stanovisko zo stavebnej komisie, sme mali, že obec by mala dať vymerať 

ten trojuholník, ktorý má obec odkúpiť ( zadná cesta do cintorína). Ak sme sa niekam 

posunuli tak Vás poprosím o informáciu.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – bolo to prerokované osobne aj s majiteľom, bol tu 

aj geodet. To sa týka ja p. Dobiša, garáží..  

 

Mgr. Karolová- čo sa týka mostu smerom na starú cestu na Piesok, prišla nejaká odpoveď? 

 

 Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – poslali sme aj druhú výzvu aby nám povedali kto 

je majiteľ. Lebo posledná bola tá, že pravdepodobne obec. Ale jednoznačná odpoveď nám 

ešte neprišla.   

 

Mgr. Hlaváčik- som zaskočený, že od septembra do teraz sa nevybavil ten výrub, čo žiadala 

obec od okresného úradu. Budem sa zaujímať ako to bude pokračovať s tým výrubom.  

Aby sme nezabudli na kultúrny dom, treba to riešiť aby, Bytex na nás s dačím nevyrukoval. 

Či ideme tou cestou odčlenenia kultúrneho domu.  

 

 Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča –mal som stretnutie so správcom tohto bytového 

domu. Pán správca je oboznámený.    

 

p. Pastírová-  schôdze vlastníkov bytov sa môžu konať máme usmernenie zo ZMOSU  za 

dodržania hygienických podmienok. Prikláňam sa k Mgr. Hlaváčikovi, že  kultúrnym 

domom sa musíme zaoberať.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – sme to aj konštatovali na tom stretnutí , že majú na 

to práva, čiže sa to môže stať.  

 

9. Diskusia 

Ing. Rolincová MSc. –  chcela by som sa informovať akým spôsobom budeme postupovať 

pri riešení záhrad. Je potrebné ich ešte aj zamerať? Viem, že momentálna situácia nám 

nedovoľuje sa naplno venovať tejto problematike.  
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Ing. Dundovič – záhrady sú zamerané. Cena je už tiež dohodnutá. Tretina záhrad sa tento 

rok stihne predať.  

 

p. Krupa – bolo by možné určiť niektorých zamestnancov, ktorí by každé ráno pozreli 

kamery a zistili by, kde sa robili výtržnosti? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča –záznamy z kamier sú nastavené v mojom počítači. 

Treba mi hneď nahlásiť, keď budete vedieť o dákom incidente a ja to pozriem. Záznamy z 

kamier sú zo zákona nastavené len na 72 hod.  

 

Ing. Rolincová MSc- je možné dostať informáciu ohľadne právnych prípadov, ktoré sú 

otvorené, ale aj historické. V akom štádiu sú tieto prípady , kde sa posunuli. Bude to 

informácia aj pre občanov aby vedeli, ktoré prípady sa riešia, a ktoré sa už vyriešili.  

 

p. Pastírová – chcem poukázať na problém migrácií ľudí v našej obci. Je tu veľa nových 

cudzích ľudí nielen v novej Valaskej, ale aj v starej Valaskej. Treba to riešiť aby sme 

zamedzili chatrčiam, ktoré sú čiernymi stavbami. Aj v jednej rodine v Starej Valaskej sa 

nachádza veľa cudzích ľudí a sú k domu dorobené čierne prístavby. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – poradím sa s právnikmi ako by sme mohli túto 

situáciu riešiť.    

 

Ing. Rolincová MSc.- chcela by som sa spýtať aké má úrad s týmto sčítavaním obyvateľstva 

povinnosti.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – do konca marca je elektronické sčítavanie. Potom  

sa do sčítavania zapojí obec. Potom budeme informovať ľudí či už cez rozhlas alebo 

prostredníctvom facebookvú stránku obce, webovú stránkou obce.   

 

Mgr. Hlaváčik -  podľa mňa nie dobre informuje aj štát ohľadom sčítavania. Nič sa, ale 

nestane, keď sa nedokážu alebo nestihnú sčítať elektronicky do konca marca. Potom im so 

sčítaním pomôžu obecní asistenti. Ako ďalej plánujeme s odstavnými plochami? Či nám 

štúdia Passport, ktorý sme si dali urobiť či nám pomohol?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča 

Tú štúdiu by sme mali mať v priebehu marca. Na základe toho bude návrh parkovacej 

politiky. Určite nepôjdeme do parkovísk. Budeme vyzývať občanov, ktorí budú stáť na 

trávnatých plochách, keď už budú odstavné plochy. Išla výzva do Valaštianskeho hlásnika, 

že tento rok budeme riešiť čierne stavby. A tento rok chcem riešiť aj dlhodobo odstavené 

autá v obci.     

 

10. Záver 
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Starosta obce Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým za účasť a ukončil pätnáste rokovanie  

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 24. februára 2021 je 

zverejnený  na obecnej stránke v priečinku obec, obecné zastupiteľstvo, zasadnutia OZ, 

zasadnutie zo dňa 24. februára 2021- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-24-2-2021/ 

 

 

 

Valaská, 1.3.2021 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka ocú Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Blažena Pastírová                                           Martin Krupa  

 overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  
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