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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 

5.4.  

 

21. apríl 2021 

  16.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

Návrh na schválenie zámeru opráv miestnych komunikácií odstavných plôch a chodníkov 

na rok 2021 v obci Valaská 

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: Ing. Zuzana Slivková 

Funkcia: SOR ekonomického úseku 

Podpis: 
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NÁVRH UZNESENIA 

z 16. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 21. apríla 2021  

__________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.4. programu: Návrh na schválenie zámeru opráv miestnych komunikácií 

odstavných plôch a chodníkov na rok 2021 v obci Valaská 

    _______________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I. SCHVAĽULE  

A. zámer opráv miestnych komunikácií na rok 2021 v obci Valaská a to nasledovne: 

1. Prepojovačka ulíc Októbrová a Triedy Dukelských hrdinov o výmere 416m² (Príloha č. 1) 

2. Vnútroblok ul. Triedy Dukelských hrdinov č. 442 o výmere 216,2m² (Príloha č. 2) 

3. Miestna komunikácia pred bytovým domom Triedy Dukelských hrdinov č. 442 o výmere  

278,25m² (Príloha č. 2) 

4. Úprava miestnej komunikácie ul. Štúrova o výmere 84m² (Príloha č. 3) 

5. Úprava plochy pred budovou hasične na ul Cesty Osloboditeľov a vojnového hrobu o výmere 

246,32m² (Príloha č. 4) 

Prílohy 1až 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť uznesenia.  

Finančné prostriedky na opravy uvedených miestnych komunikácií budú financované z vlastných 

zdrojov obce, určených na opravu a údržbu miestnych komunikácií, oddiel 04.5.1. 

B. zámer úprav odstavných plôch obce Valaská na rok 2021 a to nasledovne: 

1. Vnútroblok ul. TDH 

2. Plocha medzi bytovým domom na ul. TDH č. 464 a ul. Tehelná č. 465 

3. Plocha pred bytovým domom na ul. TDH 462 

4.  Plocha pred bytovým domom na ul. TDH 463 

5.  Na ul. Tehelná 
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Pokračovanie Uznesenia č. ..../2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 21. 4. 2021 

 

6. Na ul. Tehelná  č. 465  

7. Ul. Októbrová 469 

8. na ul. Októbrová č. 470 

podľa priloženej prílohy č. 5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

Finančné prostriedky na úpravy odstavných plôch budú financované z vlastných zdrojov obce –

určených na opravu a údržbu miestnych komunikácií, oddiel 04.5.1 

 

 

C. zámer opráv chodníkov nachádzajúcich sa v obecnom cintoríne  podľa priloženej prílohy 

č. 6, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

Finančné prostriedky na opravy uvedených chodníkov budú financované z vlastných zdrojov obce, 

určených na opravu a údržbu miestnych komunikácií, oddiel 08.4.0-1. 

 

 

 

V obci Valaská, dňa        ................................................ 

              Mgr. Peter Jenča 

                 starosta obce 
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Dôvodová správa 

 

Obec Valaská má v tohtoročnom rozpočte narozpočtovaných a schválených 50.000,- Eur na 

položke 04.5.1 ako bežný výdavok na realizáciu opráv miestnych komunikácií. Z uvedeného 

balíka sa obec, na návrh starostu obce,  rozhodla po prerokovaní v Komisii  pre rozvoj obce, 

stavebný poriadok a územný plán určiť jednotlivé lokality na tento rok . Jedná sa o lokality  - 

predložené v prílohách 1 až 4 daného materiálu. Práce, ktoré majú byť na daných úsekoch 

vykonané, sú predovšetkým tzv. frézing a asfaltovanie.  

Zároveň obec predložila na rokovanie Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

návrh úprav lokalít – odstavných plôch na parkovanie, podľa priloženej prílohy č. 5, daného 

materiálu. Lokality obec na rokovanie Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

predložila vychádzajúc zo Štúdie statickej dopravy obce Valaská, vypracovanej spoločnosťou EEI, 

s.r.o. Komisia stavebná uvedený návrh starostovi odporučila, s tým, že Komisia pre financie 

a správu majetku navrhla navýšiť príspevok Technickým službám, ktoré by mali predmetné 

odstavné plochy realizovať.  

Na prerokovaní na zasadnutí Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán bol 

predložený, starostom obce, návrh na opravu chodníkov nachádzajúcich sa v obecnom cintoríne. 

Obec Valaská predmetné práce bude realizovať prostredníctvom externej spoločnosti v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán 

predmetný návrh starostovi odporučila, Komisia pre financie a správu majetku taktiež.  

Zasadnutie Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán sa uskutočnilo  dňa 7. 4. 

2021. Komisia pre financie a správu majetku zasadala dňa 8. 4. 2021. 

Spracovala: Mgr. Dana Kmeťová, prednostka OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


