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Zápisnica 

Zo šestnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Dňa 21. apríla 2021 vo výstavnej sieni („bývala Palma“) 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:07 hod. 

Koniec zasadnutia: 18:31 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. Rolincová 

MSc. Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Dobrotová 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, Mgr. Karolová 

Prítomný: JUDr. Ing. Michal Kamenský, advokátska kancelária Urbáni&Partners, Ing. 

Zuzana Slivková, Danka Králiková, Ing. Alexandra Poliaková 

 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril šestnáste 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 a Mgr. Karolová  

 

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 15. apríla 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.18/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

program 16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 3. 2021 

5. Ekonomické záležitosti 

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu - účelové Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
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5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

5.3. Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti  

s COVID -19 

5.4. Návrh na schválenie zámeru opráv miestnych komunikácií, odstavných plôch a 

chodníkov na rok 2021 v obci Valaská 

5.5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky 

„Opravy miestnych komunikácií na rok 2021 - Valaská“ 

5.6. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky 

„Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“ 

5.7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky 

„Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“ 

6. Majetkové záležitosti 

6.1. Žiadosť Lucie Babiakovej o prenájom nebytových priestorov  za účelom 

prevádzkovania kozmetického salóna 

6.2. Žiadosť Tatiany Harvanovej o prenájom obecného bytu 

6.3. Žiadosť Jaroslava Kučeru o prenájom časti obecného pozemku 

7. Rôzne  

7.1. Štúdia statickej dopravy obce Valaská  

8.  Interpelácie poslancov na starostu obce 

9. Diskusia 

10.  Záver 
 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Starosta obce sa opýtal či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu rokovania. 

 

Nikto nemal žiaden návrh. 

 

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: Ing. Rolincová MSc., p. Dobrotová 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov : Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  
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Starosta obce  dal hlasovať za uznesenie k bodu rokovania Procedurálne otázky. 

 

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Ing. Rolincová MSc., 

    Dobrotová  

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Dundovič 

      Členovia: Ing. Bánik; Mgr. Hlaváčik  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

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

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

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

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: Správne chápem, že kontrola plnenia 

uznesení je v kompetencii kontrolórky. My tu kontrolujeme uznesenia, ale všetky kroky, 

ktoré robíme sú len informatívne. Posledný krát tu bola v júni 2019, ale bohužiaľ stále je 

PN.   

 

Do rozpravy sa prihlásil JUDr. Ing. Michal Kamenský: Správu o plnení uznesení predkladá 

obecné zastupiteľstvo, ale kompetenciu kontrolovať to má hlavný kontrolór obce. Ktorý 

v prípade práce neschopnosti zákon toto nerieši a v podstate my nemáme tú možnosť 

kontrolovať tú hlavnú činnosť kontrolóra. Máme za to, že v prípade, že je na PN, tak všetky 

procesy idú ako majú. V prípade, že niekto má nejaké pochybnosti, môže sa obrátiť na iné 

inštitúcie ako prokuratúra.         
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Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: trošku to dám na pravú mieru ste povedali, 

že kontrolujeme plnenie uznesení, ale toto je len správa.      

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: dávam opakujúcu požiadavku o doplnenie 

historických uznesení. Nech sú tam v takom stave v akom ich opúšťala kontrolórka aby sme  

ich videli.  

 

Uznesenie č.20/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 03. 2021   

 

Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská   

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na OZ 

21.4.2021 

2021 1/2021 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 2/2021 Procedurálne otázky ( určenie zapisovateľov a overovateľov 

zápisnice, voľba návrhovej komisie)   

Informatívne 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 3/2021 Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Valaská, konaného 24. 2. 2021 

 

V plnení 

2021 4/2021 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 
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 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  
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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   

2021 5/2021 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  

a nebol  zaradený do majetku obce,  bude do účtovníctva 

a majetku obce zaradený v roku 2021 až po vykonaní 

znaleckého posudku. 

 

V plnení, 

v procese 

výberu znalca 

2021 6/2021 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 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania  
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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 

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 

 

 

2021 7/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných 

prostriedkoch v súvislosti s COVID -19 

 

 

 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  

2021 8/2021 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 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania   

2021 9/2021 Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

I. 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, 

Zmluva 

pripravená na 

podpis. 

Kupujúci 

nereaguje na 

výzvy . 
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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 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. 

 

2021 10/2021 Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

I. 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 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 

Zmluva 

spracovaná, 

čaká sa na 

podpis 

kupujúceho.   
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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. 

 

2021 11/2021 Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

I. 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. 

 

Zmluva 

pripravená na 

podpis, čaká sa 

iba na 

kupujúcich.   
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2021 12/2021 Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

I. 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 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. 

 

Zmluva 

podpísaná.   

2021 13/2021 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 

Zmluva 

podpísaná.   
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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 

 

 

2021 14/2021 I. Berie na vedomie žiadosť  MVDr. Dany Pavelkovej  

o prenájom nebytových priestorov  za účelom prevádzkovania 

veterinárnej ambulancie 

 

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 

Zmluva 

podpísaná.   
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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:  10Eur/m²/rok ( k nájmu sa každoročne 

pripočíta úhrada nákladov spojená  s vykurovaním) 

 

 

2021 15/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Valaská 2016 – 2025 za rok 2020 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 16/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Valaská na roky 

2018-2022 za rok 2020 

  

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 17/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Zmluvu č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice, uzatvorenú 

medzi obcou Valaská a poskytovateľom: 

 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania. 

Zmluva účinná  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:8 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  

Kúdelková, Dobrotová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:  2 (Ing. Rolincová MSc., PaedDr. Magera  ) 

 

PaedDr. Magera nehlasoval, ale bol prítomný.   

 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – účelové rozpočtové opatrenie č. 2/2021 
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

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

Ide o navýšenie rozpočtu ako vo výdavkovej tak aj v príjmovej časti. Ide o finančné 

prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v prvý kvartál obci. Ide 

o osobitného príjemcu, rodinné prídavky, stravovanie detí, verifikácia nákladov spojených 

s testovaním COVID – 19, školské prostriedky poskytnuté z Okresného úradu, normatívne 

a nenormatívne prostriedky pre ZŠ z Okresného úradu z BB,  prostriedky pre Materské 

školy, pre ZUŠ na vzdelávacie poukazy. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky minulých 

rokov sú to prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v roku 2020 a preto sú presunuté do 

rozpočtu na rok 2021 taktiež sú to školské prostriedky, prostriedky poskytnuté úradom pre 

Materskú školy a prostriedky poskytnuté štatistickým úradom na sčítanie domov a bytov. 

Celková suma týchto financií činí 177214 eur.  

Navýšenie rovnaké ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti rovnaká suma.      

 

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

rokovania. 

Finančná komisia odporúča schváliť toto rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č.21 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 2/2021 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.   2/2021 

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

a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. 

schvaľujem 

rozpočtové opatrenie –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, 

a to 
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zvýšenie príjmov:   

312   transfer v rámci verejnej správy – ÚPSVaR – rodinné prídavky +    1 500 € 

312   transfer v rámci verejnej správy – ÚPSVaR – deti v HN  +  74 500 € 

312   transfer v rámci verejnej správy – ÚPSVaR – osobitný príjemca +  10 100 € 

312   transfer v rámci verejnej správy – MV SR – verifikácia Covid-19 +  40 405 € 

312   transfer v rámci verejnej správy – OÚ BB – ZŠ J. Simana  +  30 256 € 

312   transfer v rámci verejnej správy – OÚ BB – MŠ predškoláci      +    3 649 € 

312   transfer v rámci verejnej správy – OÚ BB – ZUŠ vzdelávacie poukazy  +    1 536 € 

453   prostriedky minulých rokov – ZŠ J. Simana – dopravné, deti zo SZP...  +    2 798 € 

453   prostriedky minulých rokov – ZŠ J. Simana – asistenti učiteľa MPC      +    4 408 € 

453   prostriedky minulých rokov – MŠ projekt ÚPSVaR         +    4 244 € 

453   prostriedky minulých rokov – sčítanie domov a bytov      +    3 818 € 

v celkovej sume                        + 177 214 € 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111     Verejná správa /   610, 620, 630   výdavky Covid-19+  40 405 € 

 

 0132      Štatistický úrad-sčítanie /   623   poistenie do VŠZP +       186 € 

/   625   sociálne poistenie +       417 € 

/   633   materiál             +    1 355 € 

/   637   služby    +    1 860 € 

    Spolu       +    3 818 € 

8   Vzdelávanie    

Navýšenie rozpočtu  – 09211   ZŠ J. Simana normatívne a nenormatívne 

                                                  financovanie               +  30 256 €  

       - prevod z minulých rokov  +    2 798 € 

      - prevod z minulých rokov (MPC) +    4 408 €  

 

Navýšenie rozpočtu – 09111    Materská škola – predškoláci +    3 649 € 

          - prevod z minulých rokov  +    4 244 € 

 

Navýšenie rozpočtu – 0950     ZUŠ – vzdelávacie poukazy               +    1 536 € 
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9   Sociálne zabezpečenie 

 1040-2     Ďalšie dávky soc.zar.  /   637   služby – náhrady DHN +   10 100 € 

     - osobitný príjemca 

 1070-1     Sociálna pomoc v HN      /   633   materiál – školské potreby +     300 € 

                                               /   637   služby – rod.príd., stravovanie     +   64 780 € 

          Spolu                      +   65 080 € 

 1070-2    Zariadenie špec.služieb /   633   materiál – školské potreby +  200 € 

/   637 služby – stravovanie v HN  +  10720 € 

          Spolu   +   10 920 € 

 

v celkovej sume        + 177 214 €            

 

                      

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.2 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Starosta poprosil pani Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania:  

Táto zmena rozpočtu sa týka navýšenia príjmovej časti na položke 454001 prevod 

peňažných prostriedkov z peňažných fondov. Jedná sa o prostriedky rezervného fondu 

z týchto prostriedkov by boli financované bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky 

v sume 47 000 a kapitálové výdavky v sume 34 400. Toto rozpočtové opatrenie obsahuje 

úpravu rozpočtu rozpočtových organizácii Materskej školy a ZUŠ jedná sa dobropisy 

elektrických energií.          

 

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

rokovania: 

Finančná komisia odporúča schváliť toto uznesenie.  

 

Starosta poprosil predsedu stavebnej komisie p. Krupa o uvedenie daného bodu rokovania: 

Stavebná komisia to taktiež prerokovala a odporúča schváliť tento bod.  
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Rolincová MSc.: 

Z mojej strany išla jedna technická poznámka a to, aby sme sa dostali k projektu Hasičskej 

zbrojnice. Ktorý som požadovala na pracovnom stretnutí aj na stavebnej komisii aby bol  

zaslaný v elektronickej podobe. Nedostala som sa bohužiaľ k nemu. Preto sa bohužiaľ 

neviem k tejto položke zodpovedne vyjadriť tým pádom ani k tým všetkým rozpočtovým 

zmenám nemôžem zaujať rovnaké stanovisko, aj keď s nimi súhlasím.   

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Venovali sme sa tomuto aj na pracovnom stretnutí. Ten projekt bol robený na základe 

požiadaviek už v roku 2014,2015,2016 boli to požiadavky od Hasičov od vtedy sa to už ťahá. 

Ten projekt bol už schválený a boli naňho už aj zaslané finančné prostriedky. Bolo potrebné 

dorábať veci, ktoré boli pozabudnuté.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Myslím, že zaslať projekt poslancovi by nemal byť žiaden problém. Vyjadrím sa k  položke 

Dobrovoľná hasičská ochrana, nárast tej sumy je 16 400 eur čo je dosť, ale verím, že sa 

dostaneme na nižšiu sumu a bude verejné obstarávanie. Chcem vyzdvihnúť, že chceme 

niektoré opravy v obci robiť za pomoci Technických služieb.    

 

Do rozpravy sa zapojil PaedDr. Magera,: 

Chcel by som sa opýtať či to bol technický problém alebo ľudský faktor zlyhal, že projekt 

nebol poslancom zaslaný?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Určite to nebol zámer neposlať. Bohužiaľ sa na to pozabudlo.  

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Rolincová MSc.: 

Chcem byť pripravená a čítať materiály, ktoré Obecný úrad pripravuje. Na to aby som vedela 

poslancom a občanom adekvátne odpovedať, keď ma oslovia. Aby sme si ozrejmili čo sa v 

tej Hasični bude robiť a čo nás čaká do budúcna.    

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Mne ide o to aby ľudia vonku po pozretí tohto príspevku nemali pocit, že mi ideme niečo 

schvaľovať a nevidia ani projekt. Bavíme sa o tomto projekte už tretí rok.  

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka úradu Mgr. Kmeťová: 

Áno bolo to prerokované. Ja som Vám povedala, že nemám problém aby ste kedykoľvek 

prišli na Obecný úrad a nahliadli do dokumentácií. A že výkaz výmer by sme neradi posielali 

elektronicky ešte pred samotným vyhlásením Verejného obstarávania. Pošleme Vám tu 

dokumentáciu.      

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 
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Uznesenie č. 22 /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. 3/2021 

 

1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov 

v sume 47 000 EUR a kapitálových výdavkov v sume 34 400 EUR 

 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

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                   +  81 400 € 

Materská škola 

292   ostatné príjmy (z dobropisov)      +        235 € 

Základná umelecká škola 

292   ostatné príjmy (z dobropisov)      +        195 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov                    81 830 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

2   Bezpečnosť v obci 
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 0320   Dobrovoľná hasičská ochrana  / 717  rekonštrukcie a modernizácie +  16 400 € 

3   Doprava 

 0451    Cestná doprava  /   717   rekonštrukcie a modernizácie +   18 000 € 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620-1   Rozvoj obce  /   641   príspevok TS     +   7 000 € 

 

 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1   Nábož. a iné spol. služby /   635   rutinná údržba objektov   + 40 000 € 

 

8   Vzdelávanie    

 Navýšenie rozpočtu –  09111   Materská škola      +     235 €            

  

 Navýšenie rozpočtu –  0950     Základná umelecká škola     +      195 € 

               

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov                                                81 830 € 

              

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Dobrotová, PaedDr. Magera)  ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1  (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

5. Ekonomické záležitosti  

5.3 Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch 

v súvislosti COVID- 19 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál ste všetci obdržali, musím konštatovať, že sme celkovo za prvé tri mesiace tohto 

roka v súvislosti s testovaním mali výdavky vo výške 36 401, 89,- Eur a príjmy v objeme 

40 405,- Eur. Vo výdavkoch ešte nie sú zahrnuté personálne výdavky, nakoľko tie sú 
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vyplácané v tomto mesiaci. V testovaní pokračujeme, podľa potrieb občanov. Od tohto 

týždňa sú otvorené aj 8. a 9. ročníky základných škôl, od budúceho týždňa aj celý druhý 

stupeň, s podmienkou, že žiak a jeden zo zákonných zástupcov sa musí preukázať platným 

testom.   

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva odišla Ing. Rolincová MSc ( 16:36 hod ) 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 23 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti 

s COVID -19 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

Neprítomní: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

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

Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Dobrotová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.4 Návrh na schválenie zámeru oprav miestnych komunikácií odstavných plôch 

a chodníkov na rok 2021 v obci Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Obec Valaská má v tohtoročnom rozpočte narozpočtovaných a schválených 50.000,- Eur na 

realizáciu opráv miestnych komunikácií. Z uvedeného balíka sa obec, na môj návrh,  

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.  

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa:  

Chcel by som doplniť úsek pred Obecným úradom bolo by vhodné ho aspoň zarovnať jamy, 

kde nám voda stojí.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Už sme nad tým, uvažovali aj sme sa rozprávali na túto tému, že by sme šli do zarovnania 

jám.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová:  

Ohlas u občanov bol dobrý, že sa idú odstavné plochy robiť. Keď sa jednotlivé odstavné 

plochy budú  robiť, treba spolupracovať so správcami jednotlivých bytov domov. Pred 

každým bytovým domom je kanalizačné vedenie poprepadávané. Treba najprv 

zmonitorovať všetko a potom robiť. Lebo aj tieto domy čo sa teraz robia nemajú porobené 

vodovodné prípojky  ani prípojky dažďovej vody. 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Áno dokým si nebudú bytové domy tie prípojky opravovať nebudeme asfaltovať.  

Rozprávame sa najmä o prepojovačke z ulice Októbrová na ulicu TDH, ktorá je v najhoršom 

stave. Plánujeme aj s úpravou plochy pred budovou Hasični. Chceli by sme nadviazať na to 

aby sme pred Hasičňou urobili vstup aj parkovanie. V katastrofálnom stave máme ten asfalt 

pred Hasičňou.  

 

Príchod na  rokovanie obecného zastupiteľstva Ing. Rolincová MSc ( 16:44 hod ) 
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Do rozpravy sa prihlásil PaeDr. Magera:  

Dobre som pochopil, že ak sa neurobia vodovodné prípojky tak sa neurobia ani odstavné 

plochy tomu bloku? Hovorilo sa o miestnych komunikáciách či o odstavných plochách?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Hovorilo sa o miestnych komunikáciách.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 24/2021 

 

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 

6. Na ul. Tehelná  č. 465  

7. Ul. Októbrová 469 
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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. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5.  Ekonomické záležitosti 

5.5  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky 

 „ Opravy miestnych komunikácií na rok 2021 – Valaská“  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obec Valaská má schválených v rozpočte obce 50.000,-Eur, v rámci bežnej opravy a údržby 

miestnych komunikácií. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov má obec záujem 

vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení 

na opravu miestnych komunikácií a to: 

1. Prepojovačka ulíc Októbrová a Triedy Dukelských hrdinov o výmere 416m²  

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

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

278,25m²  

4. Úprava miestnej komunikácie ul. Štúrova o výmere 84m²  

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

o výmere 246,32m²  

Predmetom verejného obstarávania budú vykonané stavebné práce tzv. frézing 

a asfaltovanie.  

Práce budú realizované z vlastných zdrojov. 
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy prihlásil p. Krupa:  

Tatranská ulica sa bude riešiť samostatne alebo v tomto bloku čo je teraz predložený. 

 

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva odišiel PaeDr. Magera ( 16:48 hod ) 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Realizácie Tatranskej ulice sa nevykonáva z tohto rozpočtu nakoľko v tohtoročnom rozpočte 

máme iba financie na projektovú dokumentáciu. Samostatná realizácia bude vykonávaná 

z budúcoročného  rozpočtu nie z tohto.  

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka úradu Mgr. Kmeťová: 

Ulica Tatranská nie je z tohto balíka toto sú bežné výdavky v rámci rozpočtu. V rámci 

investičných akcii máme schválený balík na projektovú dokumentáciu na rozšírenie ul. 

Tatranská. Iba daný projekt budeme riešiť v tomto roku.     

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Na podnet občanov mám pripomienku k asfaltovaniu pri Vojnovom hrobe a navrhujem 

začať asfaltovať vo vzdialenosti približne 50 cm od betónového múru. Hlavne preto aby sa 

neparkovalo priamo pri tom opornom múre. Chcela by som požiadať aby sa pri realizácii 

myslelo aj na tie budúce siete a pokúsila sa tam osadiť chránička. A treba myslieť na 

zosúladenie prác na tomto mieste.     

 

 

Príchod na  rokovanie obecného zastupiteľstva PaeDr. Magera ( 16:50 hod ) 

 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Čo sa týka od tej vzdialenosti od pamätníka na to myslíme. Budeme sa snažiť to všetko 

zosúladiť, aj keď neviem či to bude úplne možné.    

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Som rád, ľudia si zaslúžia lepšie cesty. Verím, že keď bude verejné obstarávanie tak sa niečo 

ušetrí a konečná cena bude menšia ako je teraz narozpočtovaná.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Vychádzali sme z výkazu - výmeru čo boli vykonávané práce na iných cestách, ktoré sme 

už asfaltovali. Vždy sa to snažím „nadhodnotiť“, pretože vždy niečo ešte „vyskočí“ čo treba 

urobiť.   

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Ja by som tiež chcel poukázať, že pred budovou Hasične je ten terén nerovný a jeho oprava 

bude určite nákladná.  
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Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 25 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

Vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opravy miestnych komunikácií na rok 

2021 – Valaská“  v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, pričom z výzvy na predkladanie ponúk v súlade s §6 a § 117 

cit. zákona sa určí predpokladaná hodnota zákazky, ktorá však nesmie prekročiť stanovený 

limit daný v rozpočte obce určené na bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

5.  Ekonomické záležitosti 

5.6  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky  

„Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na 

Ulici osloboditeľov, podľa projektovej dokumentácie Ing. arch. Pavla Kupca, súpisné číslo 

88, parcela číslo C-KN 902/4-6, Valaská. 

Realizácia projektu bude prebiehať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou, na 

spracovanie ktorej obec dostala dotáciu v rámci Výzvy č. VII. P HaZZ 2017. Stavebné 

úpravy budú teda druhou realizačnou fázou. 

Presný rozpis stavebných a rekonštrukčných prác po jednotlivých položkách je definovaný 

vo výkaze výmer. 

Predpokladaná hodnota zákazky vychádzajúc z predloženého výkazu výmer je 77.805,01,- 

Eur s DPH. 

Investičná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov obce a z dotačných prostriedkov 

Ministerstva vnútra SR a to vo výške 30.000,- Eur. 
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Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová:  

K tomuto bodu nemám výhrady treba to urobiť. Hnevá ma, že je to všetko len pre 

Dobrovoľný hasičský zbor. Máme tam pamätnú izbu, chceme mať istotu aby tam mohli ísť 

aj ostatní občania nielen hasiči.   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Zabezpečíme to tak,  aby to mohli naďalej aj ostatní užívať a aby tam mohli ísť aj občania.   

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Je to ten istý architekt čo mal na starosti aj vojnový hrob v Starej Valaskej?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Nie, je to iný. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. 

Je vonkajšia farba záväzne daná z vonku budovy Hasične? Vieme sa „pohrať“ 

s vizualizáciou vonkajšej fasády?   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Je tu tá myšlienka aby budovu Hasične skrášľovala kresba. Oslovili sme aj nášho p. učiteľa 

zo ZUŠ Valaská.  

 

   

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.26 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice 

Valaská“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou zákazky v sume 77.805,01- Eur s DPH 

(64 837,51,- EUR bez DPH). 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Dobrotová ) 

PROTI:  0 
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ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

 

5.  Ekonomické záležitosti 

5.7  Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky  

„Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“ 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : uskutočnenie stavebných prác – 

výstavba chodníka obce Valaská časť Piesok, popri ceste I/72 – ul. Strojárenská a nové 

verejné osvetlenie, podľa projektovej dokumentácie Ing. Anny Brašeňovej, na pozemkoch 

KN-C 2948/1; 3141; 3142; 2944 k.ú. Valaská  

Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie 

uvedených v prílohe zadania. Stavba je členená na stavebné objekty, prevádzkové súbory 

a etapy výstavby: 

Chodník a Verejné osvetlenie 

Predpokladaná hodnota zákazky vychádzajúc z predložených výkazov výmer je 109.694,- 

Eur s DPH za SO-01 Chodník a 17.658,47,- Eur za SO-02 Verejné osvetlenie, teda 

s predpokladanou cenou zákazky 127.353,34,- Eur. 

Investičná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Je to ten istý projektant ako pri projekte Vojnového hrobu v Starej Valaskej? 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Nie, je to iný architekt. 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa: 

Doriešil sa už sporný prechod k dvom firmám, ktorý nám bránil v minulosti ten chodník 

potiahnuť po celej čiare. Týka sa to Rosky a p. Skaloša.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

P. Skaloš nemá problém s vybudovaním chodníka 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. 

Vyhlasujeme verejnú súťaž a našim cieľom je aby ten projekt robili lokálne firmy. Oslovili 

má iné spoločnosti, že si nevšimli výzvu a nestihli sa zapojiť do Verejného obstarávania. 

Budeme teda pokračovať v tom elektronickom obstarávaní a budú sa môcť všetky firmy 

zapojiť?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 
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Pri poslednom stretnutí som sa rozprával s obyvateľmi Piesku. Určite, keď sa to začne 

realizovať tak budem mať s nimi ešte stretnutie. Verejné obstarávanie je transparentné.  

- vysvetlené kadiaľ pôjde chodník.  

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka úradu Mgr. Kmeťová: 

Portál pre verejné obstarávanie sa volá Tender.net. Snažíme sa oslovovať všetky firmy, ktoré 

sú v tomto okrese. Kontaktovali sme viaceré firmy aj mailom, ale neprihlásili sa. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Do konca roku by sa občania Piesku mohli dočkať chodníka na Piesku. Ja osobne by som 

bol rád keby sme dávali zákazky našim domácim podnikateľom. Lenže bohužiaľ aby za tým 

nebolo vidno, že sa robí niečo tajné. Preto je dobrý tento verejný portál, kde je to 

transparentné.  

  

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.27 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská 

– Piesok“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou zákazky v sume 127 353,34,- Eur s DPH 

(106 127,78,- EUR bez DPH). 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.1  Žiadosť Lucie Babiakovej o prenájom nebytových priestorov za účelom 

prevádzkovania kozmetického salóna  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľka Lucia Babiaková, požiadala o prenájom  nebytového  priestoru, slúžiaceho na  

prevádzkovanie kozmetického salóna, ktorý rozsahom svojej činnosti bude jediný v obci. 

Obec poskytnutím daného priestoru zabezpečí ďalšie služby obyvateľstvu. Realizáciou 
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nájmu obec získa isté finančné prostriedky, ktoré bude možné ďalej investovať. 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 06.04.2021. 

 

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.28/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Lucie Babiakovej  o prenájom nebytových priestorov  za 

účelom prevádzkovania kozmetického salóna 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 nebytový priestor o výmere 10,8m², súp. číslo 447/2 ul. Školská, nachádzajúci sa  

na parcele C-KN č. 1727, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej 

na LV č. 2027 pre okres Brezno, katastrálne územie Valaská, katastrálnym odborom 

na liste vlastníctva č. 2027 v prospech obce Valaská  v celosti 

            za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

prenájom nebytového priestoru nachádzajúci sa  na  parcele  C-KN č 1727, o výmere 

10,8m², súp. číslo 447/2 ul. Školská, evidovaný na LV č. 2027 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  Lucii Babiakovej, trvale bytom Budovateľská 

501/2, Valaská 976 46. Dôvodom osobitného zreteľa je, že sa jedná o nebytový priestor, 

ktorý žiadateľka žiada na prevádzkovanie kozmetického salóna, ktorý rozsahom svojej 

činnosti bude jediný v obci. Obec poskytnutím daného priestoru zabezpečí ďalšie služby 

obyvateľstvu.  

 

Pre nájomcu: Lucia Babiaková, Budovateľská 501/2, Valaská 976 46, IČO: 53388747 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: kozmetický salón  

Výška nájmu:  13eur/m²/rok, celkový ročný nájom 140,4 Eur (okrem úhrad za služby 

spojené s užívaním priestoru na základe „Mesačného predpisu zálohových platieb“) 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 



28 
 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.2 Žiadosť Tatiany Harvanovej o prenájom obecného bytu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľka Tatiana Harvanová, požiadala o prenájom obecného bytu č.8 na 3.podlaží, vchod 

č.5, Námestie 1.mája 460,  Valaská. Jedná sa o nájomný byt, ktorý dlhodobo užíva bez 

nájomnej zmluvy a chce naďalej predmetný byt užívať už na základe nájomnej zmluvy. 

Nájomná zmluva nadobudne účinnosť až po splnení podmienok a to úhrady dlhu na základe 

dohody medzi prenajímateľom a nájomcom – Uznanie dlhu. Dohoda o úhrade dlhu 

v splátkach a vydania bezdôvodného obohatenia vzniknutého k predmete nájmu za obdobie, 

ktorým nie je dotknuté uznanie dlhu do účinnosti nájomnej zmluvy. 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 06.04.2021. Pani Harvanová 

uznala dlh vo výške 6.451,10,- Eur, mesačne sa zaviazla splácať po 500,- Eur. V prípade 

omeškania, čo i len jednej splátky, budeme riešiť vypratanie bytu bez náhrady náhradného 

bývania. Prvá splátka už bola splatená v sume 500 eur.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. 

Máme viacerých záujemcov o prenájom obecných bytov. Mrzí nás, že takýto historickí 

neplatiči stále sú a tie byty stále majú. Musíme si neplatičov kontrolovať.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Sú to historickí neplatiči. Dávame ich teraz do poriadku.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

To je starý dlh, to nie je dlh tohto Obecného úradu, ktorý nevymáhal. Teraz vymáha. Mňa 

hnevá to, že vedeli sme o tomto dlhu ja som osobne aj v minulosti Obecný úrad o tom 

informovala a minulý Obecný úrad nekonal. Bohužiaľ preto nemôžem zo zásady hlasovať.   

 

Do rozpravy sa prihlásil JUDr. Ing. Michal Kamenský: 

Právny vzťah predtým nebol dobre doriešený nakoľko zmluvy vôbec neboli. Pristúpili sme 

k tomu, aby p. Harvanová dlh prevzala a prijala ho za vlastný. Toto bola jediná cesta aby p. 

Harvanovej prenájom zostal a Obec získala naspäť finančné prostriedky. 

 



29 
 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik:      

Dávam procedurálny aby sme ukončili rozpravu k tomuto bodu.  

 

Starosta dal hlasovať za procedurálny návrh Ing. Bánika aby sa ukončila rozprava k bodu 

6.2 Žiadosť Tatiany Harvanovej  o prenájom obecného bytu: 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:5 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Pastírová, Dobrotová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:5 ( Ing. Rolincová MSc., Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Krupa, 

PaedDr. Magera)  

Uznesenie neschválené. 

 

Rozprava pokračuje.  

 

Má niekto niečo do rozpravy? 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 29/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Tatiany Harvanovej o prenájom obecného bytu 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 byt. č.8, poschodie 3, vchod č.5, nachádzajúci sa v stavbe Polyfunkčný dom so súp. 

číslom 460, na parcele registra C, parc. číslo 1505, ku ktorej je právny vzťah 

evidovaný na LV 2198, kú Valaská, v prospech obce Valaská   

            za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

Prenájom obecného bytu č.8, poschodie 3, vchod č.5, nachádzajúci sa v stavbe 

Polyfunkčný dom so súp. číslom 460, na parcele registra C, parc. číslo 1505, ku ktorej je 

právny vzťah evidovaný na LV 2198, katastrálne územie Valaská, postupom podľa  §9a 

ods.9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke  Tatiane 

Harvanovej, trvale bytom Námestie 1.mája 460/8, Valaská 976 46. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je, že sa jedná o nájomný byt, ktorý dlhodobo užíva bez nájomnej zmluvy 

a chce naďalej predmetný byt užívať už na základe nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva 

nadobudne účinnosť až po splnení podmienok a to úhrady dlhu na základe dohody medzi 

prenajímateľom a nájomcom – Uznanie dlhu. Dohoda o úhrade dlhu v splátkach a vydania 
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bezdôvodného obohatenia vzniknutého k predmete nájmu za obdobie, ktorým nie je 

dotknuté uznanie dlhu do účinnosti nájomnej zmluvy 

 

Pre nájomcu: Tatiana Harvanová, Námestie 1.mája 460/8, Valaská 976 46 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: nájomný byt    

Výška nájmu:  60,-Eur/mesačne (okrem úhrad za služby spojené s užívaním bytu na základe 

„Mesačného predpisu zálohových platieb“. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:8 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, 

Dobrotová Ing. Rolincová MSc.) 

PROTI:  1 (Pastírová) 

ZDRŽAL SA: 1 (PaedDr. Magera) 

Uznesenie schválené 

 

Rozprava k hlasovaniu: 

 

Starosta obce Mgr. Jenča: 

Máte pri hlasovaní tri možnosti. Keď ste nehlasovali to znamená, že ste sa zdržali. 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Ja som sa nezdržal ja som len nehlasoval. 

 

Faktická poznámka Ing. Rolincová MSc. na právnika Obecného úradu  JUDr. Ing. Michal 

Komenský: 

Prosím Vás dajte stanovisko ako máme v tomto prípade postupovať. 

 

Do rozpravy sa prihlásil JUDr. Ing. Michal Kamenský: 

V prvom rade si treba pozrieť rokovací poriadok. Máte tri možnosti ako zahlasovať ak ste 

nevyužili ani jednu z možností tak ste sa zdržali hlasovania. Nevidím vôbec ďalšie riešenie 

danej veci. 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

A napríklad pri hlasovaní v NRSR, keď poslanec, ktorý si vytiahne kartičku nehlasuje.    

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Keby ste tu neboli tak ste evidovaný ako neprítomný a nebude tu 10 poslancov, ale 9 

poslancov. Ale vy ste teraz tu na mieste. Právnik to povedal jasne budete zapísaný ako zdržal 

sa hlasovania pretože ste tu prítomný.  

 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka úradu Mgr. Kmeťová: 

Citácia z nášho rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva.  

 

6. Ekonomické záležitosti 
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6. 3 Žiadosť Jaroslava Kučeru o prenájom časti obecného pozemku  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Jaroslav Kučera, Hronská 435/6, Valaská 976 46, požiadal o prenájom časti 

pozemku o výmere 656m²  na parcele C-KN č. 1465/12, druh pozemku – ostatná plocha, 

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

odborom v prospech obce Valaská.  Jedná sa o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva na 

uskladnenie materiálu a ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a obec 

v súčasnosti nevidí iné využitie daného pozemku. Žiadateľovi skončila nájomná zmluva 

a chce aj naďalej predmetný pozemok užívať. Realizáciou nájmu obec získa isté finančné 

prostriedky, ktoré bude možné ďalej investovať. 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 06.04.2021.  

Stanovisko finančnej a majetkovej komisie konanej dňa: komisia prenájom odporúča, 

komisia predaj časti pozemku neodporúča, z dôvodu budúceho využitia pozemku slúžiaceho 

na účely parkovania.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a požiadal návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu k bodu rokovania:      

 

 

Uznesenie č. 30/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Jaroslava Kučeru  o prenájom časti pozemku za účelom 

uskladnenia materiálu  

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 Časť pozemku o výmere 656m²  na parcele C-KN č. 1465/12, druh pozemku – 

ostatná plocha, 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 časti pozemku   na  parcele  C-KN č 1465/12, o výmere 656m², evidovaný na LV 

č. 980 pre okres Brezno obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa   §9a ods. 9 písm. 
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c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi  Jaroslavovi 

Kučerovi, trvale bytom Hronská 435/6, Valaská 976 46. Dôvodom osobitného zreteľa je, že 

sa jedná o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva na uskladnenie materiálu a ktorý 

bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a obec v súčasnosti nevidí iné využitie daného 

pozemku. Žiadateľovi skončila nájomná zmluva a chce aj naďalej predmetný pozemok 

užívať.  

 

Pre nájomcu: Jaroslav Kučera, Hronská 435/6, Valaská 976 46 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: uskladnenie materiálu   

Výška nájmu:  0,10Eur/m²/ročne, celkový ročný nájom 65,60 -Eur 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

    

7. Rôzne  

7.1 Štúdia statickej dopravy obce Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obec dala vypracovať štúdiu statickej dopravy z dôvodu zlepšenia parkovacej politiky 

a absencie odstavných plôch. Firma EEI s.r.o. vypracovala Štúdiu statickej dopravy obce 

Valaská, ktorá sa zameriava na rozsah a možnosti výstavby absentujúcej parkovacej 

kapacity v obci. Štúdia obsahuje mantinely efektívneho parkovacieho manažmentu so 

zreteľom na legislatívne prostredie a technologické postupy. Tiež definuje možnú 

parkovaciu kapacitu riešeného územia so zreteľom na legislatívne nároky a technické normy 

pri minimalizácií investičnej náročnosti. Návrhom sa zamedzí parkovanie mimo 

parkovacích plôch, čo otvorí možnosť revitalizácie verejných priestorov a zelene 

a prinavráti funkciu prístupových ciest k bytovým domom.  

Predmetná štúdia bola prejednaná dňa  7. 4. 2021 na zasadnutí Komisie pre rozvoj obce, 

stavebný poriadok a územný plán. Komisia nemala k predmetnej štúdii žiadne výhrady.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Nemám výhrady, ale bolo by vhodné keby sa o tomto bode informovalo vo 

Valaštianskom hlásniku. 
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Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča:   

V najbližšom Valaštianskom hlásniku budú občania o tomto  bode informovaný.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Odporúčala by som občanom aby si pozreli tú vizuálnu časť parkovacích miest. Tá štúdia  je 

hotová, ale to neznamená, že tie parkovacie miesta musia byť presne tak ako sú navrhnuté. 

Rozhodovanie, kde budú parkovacie miesta je na Obecnom úrade a na poslancoch. Sú časti 

či už pri futbalovom ihrisku alebo v Materskej časti obce, ktoré sa nebudú dať realizovať 

z objektívnych dôvodov či už to je nákladnosť, siete..  

 

Do rozpravy sa prihlásil starosta obce Mgr. Jenča: 

Treba podotknúť, že je to návrh štúdia.  

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 31/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

vypracovanie Štúdie statickej dopravy obce Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

PaedDr. Magera – chcem aby bolo v zápisnici uvedene, že poslanec p. Magera v bode 4 

a v bode 6.2 nehlasoval. 

 

Ing. Rolincová MSc. – opätovne Vám písomne prepošlem historické interpelácie. Ktoré 

športové a kultúrne podujatia sa podľa Vás už budú môcť organizovať?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – zatiaľ sme dostali dotáciu na dychovky tak budem 

rád, keď povolia hromadné zhromažďovanie ľudí v exteriéri. 
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Odpovedala prednostka úradu Mgr. Kmeťová – Festival dychových hudieb sme preložili 

na 18.septembra. Pri tejto príležitosti by sme chceli realizovať aj to slávnostné zastupiteľstvo 

odovzdávania ocenení.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – budem rád ak sa bude dať aby sa zorganizoval aj 

rozprávkový les.  

 

p. Vrbovský – na najbližšej kultúrnej komisii sa budeme zaoberať aj kultúrnymi akciami 

aby sa hneď v prípade uvoľnení mohli organizovať.   

V Starej Valaskej sa začali robiť terénne úpravy oproti krčmy. Či to súvisí s tým 

presťahovaním altánkov? A kedy sa bude sťahovanie altánkov realizovať? 

Keď sa budú altánky prekladať či sa počíta aj s tým zosuvom pôdy, ktorý tam v minulosti 

nastal. Aby sa v budúcnosti nič nestalo. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – áno tie úpravy začali práve kvôli premiestneniu 

altánkov. Na pravej strane je to prepadové územie preto presunutie tých altánkov, kde je 

menší stupeň ohrozenia. Chceme sa zapojiť do projektu Vodozádržných opatrení cez, ktorý 

by sme riešili aj tento zosuv svahu.  

 

Ing. Rolincová MSc. – jún-júl by sa mala asfaltovať cesta Osloboditeľov. Chcem sa opýtať 

či išla nejaká písomná výzva na realizátora/ investora? Či ten sklon kvôli vode má byť 

k tomu vybudovanému odvodňovaciemu zariadeniu? Obyvatelia sa obávajú aby voda 

nestekala opačným smerom. Aby sa nestalo, že vyspádujú cestu opačným smerom ako má 

byť.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča- budú musieť ten sklon cesty riešiť na viacerých 

miestach tak ako je. Niekde sa im dalo zodvihnúť tú pravú stranu aby to šlo do žľabu do 

ľavej strany, ale niekde nie. Pripomienka im bola daná. 

 

p. Pastírová: ako je to s touto budovou (bývalá Palma) a kinom? Či sa už začalo majetko-

právne konať? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – momentálne sa nezačalo konať. Musí prejsť 

písomné hlasovanie spoločenstva.  

 

PaedDr. Magera – či neplánujeme vybudovať smerové/informačné tabule v obci? Ako sme 

postúpili s obchodným reťazcom Billa a ich reklamnými tabuľami na stĺpoch? Hovorilo sa, 

že sa budú odstraňovať? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča- na smerových tabuliach pracujeme. Pôjde to cez 

komisie. Billa bola vyzvaná na odstránenie. Keďže do dátumu, ktorý im bol určený reklamné 

tabule neodstránili tak budú to riešiť naše Technické služby.  Všetko bude zaznamené na 

kamere aby nedošlo k pochybnostiam napr., že sa niečo poškodilo.  
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p. Krupa- keď sa ide presúvať detské ihrisko či sa počíta s odchytením vody hore zo 

studničky a aby bola zvedená do žľabu odtokového.    

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – robí sa úprava pre premiestnenie ihriska, nie úprava 

svahu.  

 

p. Vrbovský – ako pokračujú práce na pomníku v Materskej časti obce Valaská? Čo sa týka 

dokončenia a reklamácií?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – v priebehu tohto alebo budúceho mesiaca to majú 

ukončiť. A dorobiť nedorobky.  

 

PaedDr. Magera – chcem sa spýtať či máme zmonitorované auto vraky na území obce? 

Mám na mysli aj pohyblivé auto vraky. Lebo aj taký máme v obci a presúva sa hore dole po 

obci. A ako to vyzerá s čiernymi skládkami v obci?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – čierne skládky nám nepribúdajú.  Dve skládky sme 

odstránili čo boli nahlásené občanmi. Urobili sme si monitoring na auto vraky v obci. Máme 

zoznam komu auto vraky patria a dotyčným budú posielané výzvy. Užívateľ mobilného auto 

vraku bol upozornený. Momentálne je na súkromnom pozemku.  

 

JUDr. Ing. Michal Kamenský: mohlo by sa mu povedať, že sa dopúšťa priestupku proti 

verejnému poriadku. Ale ak on prespáva len v karavane a nerobí neporiadok tak nemám za 

to, že by mal byť sankcionovaný. Treba to posudzovať komplexne. Ak zozbierame materiály 

na základe ktorých by sme ho mohli sankcionovať, tak začneme konanie proti nemu.     

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – nájdeme možnosti a rýchle možnosti. 

 

9. Diskusia  

PaedDr. Magera – evidujeme na obci aj ľudí bez domova? A kde sú umiestnení?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča –neevidujeme, že by sme mali mať v obci 

bezdomovcov.  

 

p. Dobrotová – myslí obec na to pri budovaní odstavných plôch, aby sa zároveň vybudovali 

stojiská na smetné koše?   

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – pripravujeme, zaoberáme sa stojiskami. 

 

Ing. Rolincová MSc.- aký je stav aktuálne otvorených právnych sporov, ktoré my vedieme. 

Ktoré sú otvorené? A ich aktuálny stav. 

Či vieme výstavu, ktorá je aktuálne vo výstavnej sieni sprístupniť aj občanom.  
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Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – pre 6 ľudí si myslím, že nebude problém výstavu 

sprístupniť samozrejme s testom.  

 

JUDr. Ing. Michal Kamenský – ak sa jedná o podstatné spory nie je problém Vám ich 

poskytnúť. Ale všetky veci, keby sme Vám mali poslať tak by to bolo administratívne 

náročnejšie a hlavne z časového hľadiska.   

 

Ing. Rolincová MSc. –  áno také tie najväčšie spory, ktoré máme tak tieto ma zaujímajú. 

 

JUDr. Ing. Michal Kamenský – nevidím v tom problém.  

 

Mgr. Hlaváčik -  nemohli by sme urobiť akciu, skontrolovať ako občania triedia pri svojich 

činžiakoch odpad?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – v každom Valaštianskom hlásniku sa snažíme 

informovať občanov ako triediť odpad.  

 

p. Pastírová  

– každá komisia aby si prešla využitie domu na Tatranskej ul.  

 - aby obchodný dom Billa by vo večerných hodinách nemal osvetlené reklamné tabule  

- svah v Starej Valaskej je podmočený, stiahnuť prameň dole 

- v altánkoch v starej Valaskej sa dejú vo večerných hodinách neskutočné veci  

- v Hasičskej zbrojnici treba vyregulovať tepelnú sústavu z ekonomického hľadiska 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – kamera na altánkoch je potrebná  

 

p. Dobrotová – treba sa zamyslieť nad tým či sú vhodne rozmiestnené kontajnery na 

separovaný odpad. Niekde je ich viac vedľa seba niekde je ich menej. Na ulici TDH je 

smetných košov na separovanie málo. 

 

Faktická poznámka na pani Dobrotovú (PaedDr. Magera): na komisii to prehodnotíme. 

Na našej komisii sme si prešli celú Valaskú, keď sme riešili smetné koše na komunál. 

A nemám pocit, že by ich bolo málo alebo zle rozmiestnené. Ani sa ku mne táto informácia 

od občanov nedostala. 

   

Ing. Dundovič – som rád, že sme pokročili za jeden rok o 10-11% v separovaní. Aj to je 

pokrok. Papier by sa mohol  zbierať nie raz za dva týždne, ale aspoň raz za týždeň. Sklo by 

sa mohlo kľudne zbierať aj raz za tri týždne.  

 

Faktická poznámka na Ing. Dundoviča – nie všetci poctivo a správne separujú. Krabice 

netrhajú a fľaše neskrčia.  

 

PaedDr. Magera – všetkých komisií sa to týka, že majú dať vyjadrenie k využitiu domu na 

Tatranskej? 
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Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – áno všetky komisie majú dať stanovisko.  

 

PaedDr. Magera – čiže môžeme sa všetky komisie už stretnúť? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – áno môžete sa už stretnúť 

 

Ing. Rolincová MSc. – ako to vyzerá s pozíciou samostatného referenta na stavebnom 

úseku? Či už sme niekoho našli alebo si môžu občania poslať žiadosti v prípade záujmu? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – momentálne nemáme ešte toto miesto obsadené. 

Máme zatiaľ človeka na dohodu, ktorý robí potrebné veci na stavebnom úseku.  

 

PaedDr. Magera – páči sa mi, že Technické služby vyrobili črepníky s logom Valaskej, 

ktoré sú zatiaľ umiestnené v starej Valaskej. Budú črepník postupne rozmiestnené po celej 

Valaskej?    

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – ešte sa doladia, poupravujú niektoré veci na 

črepníkoch a postupne budú rozmiestnené po celej obci.  

 

PaedDr. Magera – chcel by som týmto poďakovať Technickým službám za ich prácu 

a kreatívne prevedenie črepníkov.  

 

 

10. Záver 

 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým za účasť a ukončil šestnáste rokovanie  

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 21. apríla 2021 je 

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

zasadnutie zo dňa 21. apríla 2021- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-21-4-2021/ 

 

 

 

Valaská,  

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

https://tveso.sk/ocz-valaska-21-4-2021/


38 
 

Ing. Zuzana Rolincová MSc                                Milena Dobrotová 

 overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  

 

 

            

      

 

 

  


