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Zápisnica 

Zo sedemnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Dňa 23. júna 2021 v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:06 hod. 

Koniec zasadnutia: 20:21  hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. Mgr.  

Kúdelková, Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, PaedDr. Magera, 

Prítomný: Ing. Alexandra Poliaková, Ing. Janka Pohančaníková, Ing. Zuzana Slivková,  

 

Neskorší príchod: PaedDr. Magera (16:36 hod) 

Skorší odchod : PaedDr. Magera ( 19:35 hod) 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril sedemnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v súlade s § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa 

prezenčnej listiny je prítomných10, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: 

hlavná kontrolórka obce Ing. Bc. Pohančániková, PaedDr. Magera. 

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 17. júna 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.32 /2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 5. 2021 

5. Návrhy VZN 

5.1. Návrh VZN - Evidencia pamätihodností obce Valaská 
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5.2. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len 

„nariadenie”) 

5.3. Návrh Dodatku č. 7 k VZN 5/2013 

6.    Ekonomické záležitosti 

6.1. Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská  

6.1.1. Správa o hospodárení Technických služieb Valaská 

6.1.2. Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana – Školská jedáleň 

6.1.3. Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana – Školský klub detí 

6.1.4. Správa o hospodárení Materskej školy Valaská 

6.1.5. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská 

6.2. Záverečný účet  obce  Valaská za rok 2020 

6.3. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu 

6.4. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2021  

6.5. Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2021 

6.6. Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2021 

6.7. Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2021 

6.8. Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch z rozpočtu 

obce v súvislosti s COVID-19 k 31. 5. 2021 

6.9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 336/2010 – cenník poplatkov 

7. Majetkové záležitosti 

7.1. Žiadosť Mirka Karola o prenájom obecného bytu 

7.2. Žiadosť Družstva vlastníkov oviec Valaská o prenájom garáže 

7.3. Žiadosť Martina Andrišeka o prenájom garáže a časti pozemku 

7.4. Žiadosť Milana Komára o odkúpenie pozemku pod garážou 

7.5. Zámer na odpredaj pozemkov v záhradkárskej oblasti  

7.6. Určenie postupu pri vysporiadaní majetku obce – Kultúrny dom 

8. Rôzne  

8.1. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program 

zasadnutí v II. polroku 2021 

8.2. Správa o stave Hutníckeho skanzenu na Skalke vo Valaskej 

8.3. Informatívna správa o využití obecného domu na ul. Tatranská 

8.4. Žiadosť o doplnok územného plánu obce – Železiarne Podbrezová, a.s. 

9.  Interpelácie poslancov na starostu obce 

10. Diskusia 

11.  Záver 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 10Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik) 

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. 
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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: Mgr. Lucia Karolová, Jozef Vrbovský 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov. Ing. Peter Bánik, Blažena Pastírová 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

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

 

Uznesenie č. 33 /2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Mgr. Lucia Karolová, Jozef Vrbovský 

      

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Peter Bánik, Blažena Pastírová 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31.5.2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

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

 

 

Do rozpravy sa  Ing. Rolincová MSc.: 

Kedy sa budeme venovať historickým uzneseniam? Kedy budú zapracované do správy o 

plnení? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Nemáme lebo momentálne sme bez hlavnej kontrolórky obci, ktorá vykonáva kontrolu 

uznesení.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 34/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 05. 2021   

 

Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská   

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na OZ 

23.6.2021 

2021 18/2021 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 19/2021 Procedurálne otázky ( určenie zapisovateľov 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)   

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 20/2021 Správa o plnení uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Valaská, konaného 21. 4. 2021 

 

V plnení  

2021 21/2021 BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 2/2021 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 22/2021 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 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania  
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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 

  

2021 23/2021  

BERIE NA VEDOMIE 

Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných 

prostriedkoch v súvislosti s COVID -19 

 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  

2021 24/2021 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 

8. na ul. Októbrová č. 470 

podľa priloženej prílohy č. 5, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou uznesenia. 

V plnení  
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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. 

  

 

 

2021 25/2021 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. 

  

V plnení   

2021 26/2021 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). 

  

V plnení 

2021 27/2021 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). 

 

V plnení 

2021 28/2021 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 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania. 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená.   
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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“) 

  

 

2021 29/2021 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. 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania. 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená.   
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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 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“. 

  

2021 30/2021 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. 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. 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania. 

Zmluva 

podpísaná, 

zverejnená.   



9 
 

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 

  

2021 31/2021  

BERIE NA VEDOMIE 

vypracovanie Štúdie statickej dopravy obce Valaská 

 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

    

    

    

    

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie je prijaté 

 

5. Návrhy VZN 

5.1. Návrh VZN – Evidencia pamätihodnosti obce Valaská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Aby obec Valaská mohla uplatňovať aj iné, ako vlastné finančné zdroje pri realizácii  

projektov, je potrebné mať VZN  - evidenciu   pamätihodností našej obce. Pri dotáciách  z 

rozpočtu BBSK (VZN 28/2019) sú obce povinné pri niektorých výzvach doložiť "Potvrdenie 

príslušnej samosprávy, že ide o miestnu pamätihodnosť zapísanú v evidencii obce, 

schválenej uznesením príslušného zastupiteľstva". Ak obec nemá evidenciu pamätihodností 

a žiadatelia o dotáciu  ju nedoložia, budú  žiadosti vyhodnotené ako nekompletné a nemôže 

byť pridelená dotácia. Uvedený zoznam pamätihodností bol prerokovaný na Komisii 

kultúry, kde s predmetným návrhom súhlasila. Navrhla taktiež zoznam pamätihodností 

zverejniť na sociálnych sieťach a následne vyhodnocovať. Predmetný návrh VZN bol 

predložený na pripomienkové konanie vo verzii ako bol zverejnený na úradnej tabuli  

a webovom sídle obce. Zdôrazňujem, že sa jedná o otvorený dokument, čo znamená, že 

v prípade doplnenia pamätihodností je to možné vykonať dodatkom k predmetnému VZN.  

Ako som už spomenul návrh VZN bol riadne a v zákonom stanovenej lehote zverejnený na 

úradnej tabuli a webovom sídle obce, na elektronickej úradnej tabuli od 7. júna 2021. Počas 

lehoty na predkladanie pripomienok do 17. 6. 2021, vrátane neboli doručené žiadne 

pripomienky. Navrhujem predmetné VZN schváliť v tejto podobe.  
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila  Ing. Rolincová MSc.: 

Aké ďalšie boli možnosti okrem týchto zverejnených pamätihodností, ktoré 

sa prerokovávali.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Kultúrna komisia ešte bude zasadať k tomu VZN. Budú sa prerokovávať ešte ďalšie návrhy 

ako jaskyňa na Lipovej, kroje, orgán v našom kostole. Chcel by som aby tam boli aj za 

komponované vyjadrenia napr. p. Farára ohľadom orgána. Chcel by som aby sa k tomu 

Kultúrna komisia postavila vážne a aby sme si to dôkladne prešli.   

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Odporúčam schváliť toto VZN tak ako je pripravené. Budem rád, keď sa tomuto VZN ešte 

povenujeme a tento návrh doplnili.  

 

Do rozpravy sa prihlásila  Ing. Rolincová MSc.: 

Valaská je bohatá na pamätihodnosti. Chcela by som dať návrh pozmeňujúci, do ktorého by 

som zakomponovala Valaštiansky kroj, jaskyňu na Lipovej a lanovku na Chvatimechu.   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Musíte odôvodniť na základe čoho chcete dať tieto pamätihodnosti. Chvatimech (lanovka) 

je ešte v štádiu riešenia (zápis do majetku obce) 

 

Technická poznámka Ing. Rolincová MSc.: 

 Nepostrehla som, že lanovka ešte nie je v majetku . Preto pozmeňujúci návrh ohľadom VZN 

sťahujem. 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Navrhujem toto VZN prijať. 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa:  

Na Lipovej máme dve jaskyne. Ktorú teda myslíme? 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Poprosím aby sme sa teraz vyjadrovali k tomuto materiálu, ktorý predkladám. Ostatné veci 

budeme preberať v rámci diskusie.   

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č. 35/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia č. XY 

/ 2021 o evidencii pamätihodností obce Valaská. 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu na VZN č. ..../2021 – Evidencia pamätihodnosti obce Valaská  

                     

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

  

5. Návrhy VZN 

5.2 Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný v súlade so zákonom o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a  v súlade so zákonom 

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Predovšetkým z dôvodu neaktuálnosti 

pôvodného VZN, ktoré bolo schválené v roku 1998. 

Všeobecne záväzné nariadenie sa týka volebnej kampane pre: 

a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 

b) pre voľby do Európskeho parlamentu, 

c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 

d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 

e) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia je vyhradenie miesta a ustanovenie podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na 

území obce. 

Obec Valaská týmto VZN vyhradzuje miesto na  umiestnenie volebných plagátov na 

účelovej plagátovej ploche, informačných paneloch, ktoré budú umiestnené:  
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 pred budovou Obecného úradu na Námestí 1. mája č. 460 

 v materskej časti obce, oproti  Požiarnej zbrojnice 

 v miestnej časti Piesok, pri autobusovej zastávke oproti KOBOK-u 

Obec Valaská v zmysle zásady rovnosti pridelí rovnako veľkú plochu na vylepovanie 

volebných plagátov kandidujúcim subjektom hneď potom, čo sa stane verejne známy počet 

vo voľbách zaregistrovaných politických subjektov. 

Ak miesto na vylepenie volebných plagátov politický subjekt nevyužije, také miesto zostane 

voľné a obec ho nemôže určiť na umiestnenie volebných plagátov iných politických 

subjektov.  

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle obce a elektronickej úradnej 

tabuli v zákonnom stanovenej lehote od 7. 6. 2021 a v čase pripomienkového konania neboli 

predložené žiadne pripomienky.  

  

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

V minulosti boli letáky vylepované na výkladoch, na zástavkách, na balkónoch bytov. Budú 

môcť byť letáky vyvesené na týchto miestach alebo budú musieť byť len na budovách, 

miestach, ktoré sú vlastníctvom obce?   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Mali by byť vylepené len na tých určených miestach. Alebo so súhlasom majiteľa.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Čiže ak ich vylepia inde môžu dostať pokutu? Keď si napr. vyvesí banner na svoj vlastný 

balkón môže byť za to pokutovaný?   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Toto nerieši VZN, toto rieši už zákon. Keď si dá na vlastný balkón tak mu to nevieme 

zakázať je to súkromný byt, balkón.     

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.36 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.  

xxx o umiestňovaní volebných plagátov na území obce  

 

II / UZNÁŠA SA 
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na základe  § 6 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením § 217 ods. 1 zákona  č. 180/2014 Z .z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s  § 16 zákona 

č. 181/2014 Z. z. o zákone o volebnej kampani a o zmene  a doplnení zákona č. 85/2005 Z. 

z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov na 

Všeobecnom záväznom nariadení obce Valaská č. xxx o umiestňovaní volebných plagátov 

na území obce. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0  

Uznesenie schválené 

 

5. Návrhy VZN  

5.3 Návrh Dodatku č. 7 k VZN 5/2013 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 sa vydáva z dôvodu zmeny 

prílohy č. 1 – mení sa výška finančných prostriedkov na jedno dieťa a jeden rok určených 

na mzdy a prevádzku  rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

V materskej škole, ŠKD a školskej jedálni dochádza k navýšeniu prostriedkov určených na 

jedno dieťa. 

ZUŠ sa zapojila cez projekt Operačný program ľudské zdroje, kde zaslali „Žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov“. Z projektu boli 

ZUŠ-ke zaslané finančné prostriedky v sume 45 264,49 EUR, ktoré sú účelovo určené na 

osobné náklady. Z toho dôvodu sa rozpočet na osobné náklady z prostriedkov zriaďovateľa 

nebude čerpať v takej výške v akej bol schválený, ale o 45 264,49,- menej.  ZUŠ-ka zaslala 

žiadosť o zmenu rozpočtu, v ktorej sú uvedené požiadavky na zmenu rozpočtu. V akej výške  

bude rozpočet a teda aj prostriedky na jedno dieťa, to znamená či ZUŠ dostane všetky 

finančné prostriedky na základe žiadosti ZUŠ, bude prerokované na finančnej komisii a 

rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

Porovnanie výšky finančných prostriedkov na jedno dieťa/rok po úprave: 

    Schválené  Po úprave 

Materská škola  3 240,42 €  3 264,32 € 

Školská jedáleň     223,26 €     225,27 € 

ZUŠ – individ. forma  1 485,08 €  1 284,60 € 
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ZUŠ – skupinová forma    479,86 €     419,52 € 

Školský klub detí     540,77 €     545,89 € 

Predmetný návrh Dodatku bol prerokovaný na Finančnej komisii a správy majetku a táto 

návrh Dodatku odporučila schváliť. Predmetný návrh Dodatku bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce, na elektronickej úradnej tabuli od 7. 6.2021 a do času 

pripomienkového konania neboli doručené žiadne pripomienky.  

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

Automaticky po schválení tohto VZN dôjde k zmenám rozpočtu jednotlivých organizácií. 

  

Starosta poprosil predsedu finančnej komisie o uvedenie daného bodu:  

Finančná komisia odporúča toto VZN prijať.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Pomáhal Obecný úrad ZUŠ s týmto projektom pri dávaní žiadosti? Alebo si každá p. 

riaditeľka podáva žiadosť sama?  Môžeme očakávať, že aj ZŠ sa zapojí do tohto projektu?   

 

 

Neskorší príchod poslanca PaedDr. Mageru na rokovanie OcZ  o 16:36 hod 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča:  

Sami si podávajú žiadosť. Samozrejme s našou súčinnosťou. ZŠ si nežiadala dotácie na 

projekt.  

 

 

Uznesenie č. 37/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu dodatku č. 7 k Všeobecne 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 
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a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 7 ods. 2 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Dodatku č. 7 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.1 Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce  

6.1.1 Správa o hospodárení Technických služieb 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Nasledujú Správy o hospodárení našich príspevkových a rozpočtových organizácií. Všetky 

správy boli prerokované na Finančnej komisii a k žiadnej nemali výhrady.  Všetky správy 

máte k dispozícii a aj všetky správy berie obecné zastupiteľstvo na vedomie. Ako prvá je 

predložená správa o hospodárení Technických služieb Valaská. Jedná sa o hospodárenie 

týchto organizácií za minulý rok. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Bolo to prerokované na finančnej komisii aj na pracovnom stretnutí, kde boli prizvané aj 

Technické služby p. Lengyel a p. Kučerová a zodpovedali na jednotlivé otázky. Finančná 

komisia odporúča prijať toto uznesenie.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Úroveň odpisov je neporovnateľne vyššia ako minulé roky. Položka majetku 022 tam došlo 

k viac ako 30tisícovej oprávke? Chcem sa spýtať prečo je to tak?    

 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

My sme túto otázku nepoložili. Pretože, celá ekonómia TS je v súlade s tým čo robia. Toto 

je otázka na ekonómku.   

 



16 
 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Áno všetky správy sa položka po položke preberali. Neviem Vám na toto odpovedať. 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Tak sa dohodneme, že mi odpoveď príde.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Požiadam ekonómku aby Vám zavolala a vysvetlila Vám to. Bolo to prebrané na pracovnom 

stretnutí a schválené. Ale táto otázka položená nebola.  

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Otázka na predsedu finančnej komisie, keď sa táto správa predostrela členom komisie či 

jednohlasne členovia komisie odobrili zastupiteľstvo? 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Áno jednohlasne.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Kolegyňa Rolincová má dobrý postreh. Bude dobré, keď nám všetkým na túto otázku 

odpoviete písomne. 

 

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 38 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Technických služieb Valaská za rok 2020 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, PhDr. Mgr.  Kúdelková, 

Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 ( Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie prijaté. 

 

 



17 
 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.1 Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská  

6.1.2 Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana – Školská jedáleň  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ďalšou správou je správa o hospodárení Základnej školy  J. Simana – školská jedáleň 

Otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania.  

 

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.39/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za Školskú jedáleň za rok 2020 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.1 Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská  

6.1.3 Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana – Školský klub detí  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Ďalšou správou je správa o hospodárení Základnej školy  J. Simana – školský klub. Bolo to 

prebraté na finančnej komisii aj na pracovnom stretnutí.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Koľko dní bol školský klub detí otvorený v roku 2020. Aj keď bol školský klub detí 

zatvorený my sme museli platiť všetky náklady hlavne mzdy. A žiadna iná pomoc čo sa týka 

pre financovania nebola.   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Čo  sa týka pre financovania žiadna iná pomoc nebola. Koľko dní bol školský klub otvorený 

Vám neviem povedať.    

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Aj keď školský klub bol zavretý mzdy sa nekrátili. Obecný úrad nepristúpil k znižovaniu 

mzdám.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Škola vychádza z toho svojho upraveného rozpočtu.  

 

 

   

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 40/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za Školský klub detí za rok 2020 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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6.  Ekonomické záležitosti 

6.1  Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľ 

6.1.4 Správa o hospodárení Materskej školy Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Nasleduje správa o hospodárení Materskej školy. 

 

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. 41/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Materskej školy Valaská za rok 2020 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1 Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská  

 6.1.5 Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská 
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Správy o hospodárení uzatvára Základná umelecká škola. Všetky správy boli prerokované 

na finančnej komisii aj na pracovnom stretnutí. Na pracovnom stretnutí boli aj p. 

riaditeľky.   

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Chválim hospodárenie našich škôl. Chválim aj prístup p riaditeľky, že neminuli celý 

rozpočet, ale vrátili časť finančných prostriedkov.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.42/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská za rok 2020 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.2 Záverečný účet obce Valaská za rok 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Návrh Záverečného účtu obce ako aj správa audítora  boli prerokované na Finančnej 

komisii a komisia predmetný dokument odporučila prejednať tak ako bol spracovaný.  

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania:  

Záverečný účet je dokument, ktorý je potrebné schvaľovať každý rok k 30.6.2021. Je to 

hospodárenie obce ako aj všetkých rozpočtových organizácií. Obec hospodárila v schodku 

bolo to spôsobené pandémiou COVID- 19 preto bolo potrebné zapájať rezervný fond.   
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Starosta poprosil predsedu finančnej komisie Ing. Dundoviča o uvedenie daného bodu 

rokovania: 

Finančná komisia odporúča prijať toto uznesenie.  

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. 

Aká bola čerpaná konečna suma z rezervného fondu za rok 2020 reálne zobrali. Ako to 

vnímate vy p. starosta, že sa niektoré veci nestihli dokončiť, dorobiť?  

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Tých 149tisíc sme ešte nepreviedli do rezervného fondu to až po hlasovaní dnešnom. 

Použitie rezervného fondu je vo výške 229tisíc eur.Okrem kapitálových výdavkov bola 

z tých 229 tisíc eur hradená komplet údržba ciest cca 150tisíc eur a nákup detských prvkov 

na detské ihriská.  

 

Technická otázka Ing. Rolincová MSc.: 

Matematicky - 229 tisíc eur mínus 149 tisíc eur? 

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Nie. 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Rozpočet bol postihnutý pandémiou COVID19 a výpadkom príjmov.  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 43/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

1. BERIE NA VEDOMIE  

správu audítora za rok 2020 

 

2.   POTVRDZUJE 

      financovanie schodku rozpočtu z prostriedkov rezervného fondu vo výške  

      44 647,69 EUR 

 

3.   SCHVAĽUJE 

 

a)   ZÁVEREČNÝ ÚČET obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
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b)   ZOSTATOK FINANČNÝCH operácií vo výške 149 005,16 EUR použiť na tvorbu 

rezervného fondu 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6. 3 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

V máji bola vykonaná zmena rozpočtu na základe transferov zo štátneho rozpočtu. Jedná 

sa o účelovú zmenu rozpočtu.  

 

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

rokovania: 

Finančná komisia odporúča schváliť tento bod rokovania.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Na čo plánuje DHZ použiť dotáciu 2500eur?  

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Táto dotácia ešte čerpaná nebola. Použije sa na nákup zásahových odevov a obuvi, 

príslušenstvo a montáž signalizačného zariadenia.. 

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

 Každoročne im chodí dotácia 5000 eur na  

 

Starosta ukončil rozpravu k danému bodu rokovania a predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia:  

 

Uznesenie č. 44/2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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BERIE NA VEDOMIE 

 

Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 4/2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6. 4 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie a odôvodnenie návrhu zmien: 

Návrh je predložený z dôvodu nárastov príjmov v príjmovej časti rozpočtu v celkovej 

sume 8900 eur. Vo výdavkovej časti dochádza k zníženiu  rozpočtu z tohto dôvodu, že sa 

upravuje rozpočet ZUŠ. Jednotlivé položky boli prebraté na finančnej komisii aj na 

pracovnom stretnutí.  

 

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

rokovania: 

Finančná komisia odporúča schváliť tento bod rokovania. 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Čo sa tým myslí vodozádržné opatrenia?  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Slivková: 

Jedná sa o projektovú dokumentáciu riešili by sa tu materská škola, telocvičňa, ulica Cesta 

Osloboditeľov a  spevnené plochy.   

 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Nejde tu o kanalizáciu.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 
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Chcela by som sa spýtať k poplatku 2000 eur za vedenie účtu? Prečo je tá suma taká vysoká? 

Ako sme sa postavili ku pokute čo sme dostali za kompostovanie? Je v poriadku, že budeme 

žiadať dotáciu na kroj, keď nie je zaradený Valaštiansky kroj do pamätihodnosti? 

 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Čo sa týka pokuty tak tam sme dali odvolanie. Pokutu sme ešte nedostali.  

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

Dotáciu na kroje sme už dostali. To je ten „miliónový účet“ banka si tam zmenila 

podmienky. 12tisíc eur sa presunulo na položku dopravu na opravu a údržbu ciest.  

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Z na rozpočtovaných prostriedkov z oddielu verejnej správy presun na oddiel údržba ciest.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Rozdelili sme na dva účty aby sme nemali také vysoké poplatky.   

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Vysvetlenie k financovaniu, nepomoci štátu počas pandémie COVID 19 a dotácii ZUŠ.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Čo všetko je zahrnuté v sume 5000 eur, ktorá bude použitá na slávnostné zastupiteľstvo? 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Bude to rozložené na 3 dni. Vysvetlenie aký program bude v piatok, sobota a nedeľa. 

 

Do rozpravy sa zapojila prednostka Mgr. Kmeťová: 

V piatok bude slávnostné odhalenie sochy a slávnostné zastupiteľstvo (ozvučenie, 

občerstvenie, zakúpenie darov pre oceňovaných, výroba pozvánok, propagačného 

materiálu). V sobotu budú celý deň dychovky a nedeľa bude venovaná Piesku a zvoničke, 

pri ktorej bude aj svätá omša.  

 

  

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 45/2021 

 

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

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021  

 

1. presun rozpočtovaných  finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu 

bežných výdavkov v sume 12 000 EUR a kapitálových výdavkov v sume 8 000 

EUR 
 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6. 5 Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ešte v minulom roku si mohli v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií požiadať 

občianske združenia a organizácie so sídlom v obci o poskytnutie dotácie. Finančné 

prostriedky boli v rozpočte schválené. Predložený materiál je predložený až na toto 

rokovanie zastupiteľstva z dôvodu, že od minulého roka až donedávna  pretrvávala 

pandemická situácia a nebolo možné organizovať žiadne podujatia. Takže za oblasť kultúry 

sú na základe žiadostí predložené žiadosti OZ Valašťania, OZ Dychový orchester Valaská, 

OZ Dieťa a svet, MO Matice Slovenskej,  OZ Pekný deň Valaská a OZ Valašťania.  

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

Dve dotácie budú neschválené. Týka sa to Janskej vatry a dotáciu, ktorú si žiadal Pekný 

deň na pečenie harule to z dôvodu, že súťaž sa nebude konať.   

 

Starosta poprosil Ing. Dundoviča o uvedenie daného bodu:  

Finančná komisia odporúča schváliť tento bod rokovania.  

 

Starosta otvoril rozpravu:  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Poprosil by som upresniť, že prečo je Jánska vatra v dvoch položkách? A aká je vlastne 

suma?  
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Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Jánska vatra je čisto v réžii Matice Slovenskej v sume 2500 eur. Treba si všimnúť, že je tam 

schvaľuje, ale na druhej strane je neschvaľuje. Čiže tých 800 eur sa neschvaľuje.   

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Či všetky žiadosti, ktoré prišli ohľadom dotácie sme videli a boli v súlade s VZN, ktoré 

máme? Či sme sa venovali historickým? Prečo nemocnici nebola poskytnutá dotácia?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Všetky žiadosti spĺňali podmienky VZN. Nemocnica si nežiadala podľa VZN, preto jej 

dotácia nebola poskytnutá. 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

My sme si ako miestny odbor žiadali 500 eur a plus náklady na drevo. Na činnosť Matice 

sme požiadali 2000 eur a na Jánsku vatru 500 eur plus náklady na drevo. Oficiálne pozvanie 

na Jánsku vatru, ktorá sa bude konať v piatok 25. júna.  

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

 

Uznesenie č. 46/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/   SCHVAĽUJE  

poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely kultúry nasledovne: 

 

1. Občianske združenie Valašťania     1 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„MDD – Cesta rozprávkovým lesom“    1 000,00 EUR 

 

2. Občianske združenie Dychový orchester Valaská     400,00 EUR 

- účelovo určené na: 

1. Nákup prístrojov – ozvučovací reproduktor pre gitaru    300,00 EUR 

2. Činnosť Dychového orchestra Valaská      100,00 EUR 

 

3. Občianske združenie Dieťa a svet        500,00 EUR 
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- účelovo určené na: 

Nákup senzomotorických chodníkov – organizácia športového dňa pre rodičov 

a dôchodcov  v obci          500,00 EUR 

 

4. Miestny odbor Matice Slovenskej Valaská   4 500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

1. Činnosť MO MS, organizovanie Jánskej vatry   2 500,00 EUR 

2. Činnosť Spevokolu Lipka      2 000,00 EUR 

 

 

 

II/   NESCHVAĽUJE  

poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely kultúry nasledovne: 

 

1.   Občianske združenie Pekný deň Valaská    3 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„Haruľa 2021 – 13. ročník súťaže družstiev v pečení harule“ 3 000,00 EUR 

(akcia sa neuskutoční) 

 

 

2.   Občianske združenie Valašťania        800,00 EUR 

      - účelovo určené na: 

 „Jánska vatra“          800,00 EUR 

(akcia sa uskutoční v réžií MO MS Valaská) 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:9 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 2 (PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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6. Ekonomické záležitosti  

6. 6 Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V rámci športu predložil žiadosť OFK Slovan Valaská. 

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

Poslanci sa už vlani dohodli pri schvaľovaní rozpočtu, že OFK Slovan Valaská dostane 

11 000 eur na činnosť futbalu.   

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Táto suma bola schválené v rozpočte už minulý rok len nebola ešte vyplatená.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Čiže my ste to schválili len sme to neprijali uznesením. Jedná sa o túto sezónu, na ktorú idú 

dostať dotáciu? Išla im notifikácia o tom, že idú dostať 11 000 tisíc eur?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

My nie sme povinný im dať dotáciu toľko koľko si povedia. Všetky ich vyúčtovania sú 

kontrolované. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Bolo s nimi pre jednané či im stačí tých 11 000 tisíc eur na fungovanie klubu? 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Uisťujem Valašťanov, že futbal vo Valaskej sa bude hrať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Osobne som bol na športovej komisii a oboznámil ich o tom, že dostanú 11 000 eur.   

 

Do rozpravy sa prihlásila  p. Pastírová: 

Mne sa tá suma zdá dosť vysoká. Pokiaľ nemáme mládež vo futbale tak nie som stotožnená 

s touto sumou. A plus nie sú dobré výsledky. 

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

OFK Valaská je občianske združenie preto obec/obecný úrad nemá čo do riadenia 

futbalového klubu hovoriť. Ja som dostal informáciu z klubu, že majú detské družstvá. Podľa 

VZN mi určujeme len financie.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa: 

Predseda futbalového klubu vrátil určité peniaze, ktoré neprečerpali. Taktiež sľúbili čo 

neprečerpajú tak vrátia.  
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Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Oni si žiadali na určitú činnosť tak mi to budeme kontrolovať či je to všetko v poriadku.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Treba si overiť ako to s trénovaním mládeže vlastne je. Do budúcna by sme sa mohli 

zaoberať v rámci financií aj s prácou mládeže. 

 

 Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Finančná stránka je na obci a na našich ekonómkach. Je tam suma, ktorá je určená na prácu 

s mládežou. Ak nepreukážu prácu s mládežou o to im bude ponížená dotácia. Športová 

komisia by mala skontrolovať činnosť a zhodnotiť. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Karolová: 

Zdržím sa hlasovania kvôli tomu, že tá činnosť je na vzdelávanie a výchovu mládeže a tá 

suma sa mi zdá privysoká, keď to nebude všetko obsahovať.  

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Aj po minulé roky mali percentuálne rozčlenenú túto sumu (dospelý, deti)v samotnej zmluve 

o poskytnutí dotácií. Kontrolujem im doklad po doklade.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Podotýkam, že my sme im už toto v rozpočte schválili oni už s týmto balíkom peňazí rátajú.  

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Futbalisti len teraz začali hrať. Išiel im list, kde im bolo oznámené v akej výške dostanú 

dotáciu?   

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Stále sa bavíme o činnosť toho klubu.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Slivková: 

Jednotlivé listy jednotlivým organizáciám ešte nešli, keďže sme boli v „covidovej“ situácií. 

Každému pôjde po zastupiteľstve list s oznámením.   

 

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 47/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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SCHVAĽUJE 

 poskytnutie dotácie na rok 2021 pre účely športu: 

 

1. OFK Slovan Valaská     11 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Činnosť OFK Slovan Valaská – účasť vo futbalovej lige, vzdelávanie, výchova, rozvoj vo 

futbale v obci Valaská     11 000,00 EUR 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:8 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Ing. Rolincová MSc. Mgr. Hlaváčik, 

PhDr. Mgr.  Kúdelková, Dobrotová) 

PROTI:  0 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6. 7 Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V rámci predloženia žiadostí pre účely spoločenských služieb na rok 2021 sa o poskytnutie 

dotácie uchádzajú Základná organizácia jednoty dôchodcov a Základná organizácia 

zdravotne postihnutých Podbrezová.  

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

Jednota dôchodcov to má určené na svoju činnosť.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Máme tak aktívnych dôchodcov čo nás reprezentujú, čiže môžeme byť na nich hrdí.   

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 48/2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/   SCHVAĽUJE  

poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely spoločenských služieb nasledovne: 

 

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Valaská  1 500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Činnosť Jednoty dôchodcov vo Valaskej    1 500,00 EUR 

 

2. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Podbrezová

            250,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Činnosť našich občanov v ZO SZZP         250,00 EUR 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.8 Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch 

z rozpočtu obce v súvislosti s COVID 19 k 31.5.2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Počas pandemickej situácie a obcou zriadenej MOM-ky sme na každé zastupiteľstvo 

predkladali Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch. Ako 

viete, štát prispieval 5 eurami na jedného testovaného. Spočiatku sme mali obavy, či vôbec 

budú náklady pokryté na zabezpečenie fungovania MOM-iek. Dnes čísla hovoria, že rozdiel 

medzi výdavkami a príjmami je do plusu. Tieto finančné prostriedky chceme použiť 

v prípade, že vypukne tretia vlna pandémie, čím budeme pripravení na zabezpečenie 

nevyhnutných prostriedkov a materiálov ako sú napríklad overaly, ochranné štíty, 

respirátory, dezinfekciu.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 
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Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Ďakujem všetkým ,korí obetovali svoj čas a podieľali sa na testovaní v našich MOM-kách.  

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 49/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných     prostriedkoch v súvislosti 

s COVID-19 k 31.5.2021. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.9 Návrh na zrušenie uznesenia č. 336/2010 – cenník poplatkov  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dovoľujeme si predložiť návrh na zrušenie uznesenia z dôvodu, že niektoré úkony sú 

riešené priamo v zákone o správnych poplatkoch, niektoré v novo prijatom cenníku 

krátkodobých prenájmov nebytových priestorov. Uvedené uznesenie je platné viac ako 10 

rokov a je ho potrebné zrušiť.   

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

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. 50/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

RUŠÍ 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 336/2010 zo dňa 03.11.2010 – cenník poplatkov 

platných od 01.01.2011 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti  

7.1 Žiadosť Mirka Karola o prenájom obecného bytu   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ako prvú žiadosť predkladáme, žiadosť Mirka Karola o prenájom obecného bytu, ktorý 

v nájme užíva jeden rok. Nájom mu bol vlani schválený na dobu určitú s tým, že v prípade, 

že nájomca bude využívať predmet nájmu v súlade s nájomnou zmluvou a bude si riadne 

a včas plniť svoje záväzky voči obci, bude predmet nájmu opäť prerokovaný na obecnom 

zastupiteľstve s dobou nájmu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace. 

Zámer prenajať uvedený byt žiadateľovi v dôvodu osobitného zreteľa bol na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce zverejnený od 7. júna 2021. Komisia finančná a pre správu majetku 

uvedený nájom odporúča za cenu nájmu tak ako platil nájomca doposiaľ, t. j. 60 eur/mesačne 

(okrem úhrad spojených s užívaním bytu na základne mesačného predpisu zálohových 

platieb).  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Pani Troligovej nebola predĺžená nájomná zmluva?  
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Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Nie p. Troligovej nebola predĺžená nájomná zmluva. 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Patírová: 

Na sociálnej komisii sme sa zhodli, že p. Troligovej nebude predĺžená nájomná zmluva lebo 

zdevastovala byt.   

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 51/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť Mirka Karola  o prenájom obecného bytu 

 

    II.  VYHLASUJE 

       pre účel prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská  

 

Byt č.14 na 4.podlaží, vchod č.4, bytový dom súp.číslo Námestie 1.mája 460  

evidovaný na LV č.2198 pre okres Brezno, katastrálne územie Valaská, katastrálnym 

odborom na liste vlastníctva č. 2198 v prospech obce Valaská   

            za prebytočný. 

  

  III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

Prenájom obecného bytu č.14 na 4.podlaží, vchod č.4, bytový dom súp.číslo Námestie 

1.mája 460  evidovaný na LV č.2198 pre okres Brezno, katastrálne územie Valaská, 

postupom podľa §9a ods.9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi  Mirkovi Karolovi, trvale bytom Strojárenská 36, Valaská-Piesok 976 81. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že sa jedná o nájomný byt, ktorý žiadateľ užíva na 

základe nájomnej zmluvy s dobou nájmu 1 rok. Nájomca si riadne plní všetky povinnosti 

vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Pokračovanie nájmu predstavuje plynulý príjem obci. 

Nájomca chce aj naďalej predmetný byt užívať. .  

 

Pre nájomcu: Mirko Karol, Strojárenská 36, Valaská-Piesok 976 81 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: nájomný byt    

Výška nájmu: 60 eur/mesačne (okrem úhrad spojených s užívaním bytu na základne 

Mesačného predpisu zálohových platieb) 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 
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ZA:10 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1( Mgr. Karolová) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti  

7.2 Žiadosť Družstva vlastníkov oviec Valaská o prenájom garáže   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Družstvo vlastníkov oviec Valaská dlhodobo užíva garáž v priestoroch zberného dvora. 

Žiadateľovi skončila nájomná zmluva pričom chce priestory naďalej využívať pre potreby 

Družstva, ktoré je jediné v obci. Zámer prenajať uvedenú garáž žiadateľovi v dôvodu 

osobitného zreteľa bol na úradnej tabuli a webovom sídle obce zverejnený od 7. júna 2021. 

Komisia finančná a pre správu majetku uvedený nájom odporúča za cenu nájmu tak ako 

platil nájomca doposiaľ. Nájom odporúčame schváliť na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 3 mesiace za cenu 400 eur/rok/garáž, (k nájmu sa každoročne pripočíta úhrada 

nákladov spojená   s vykurovaním).  

 

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.52/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

Žiadosť Družstva vlastníkov oviec Valaská o prenájom garáže za účelom garážovania 

motorových vozidiel  

 

     II.  VYHLASUJE 

  

       Pre účel prenájmu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 

 Garáž č. 5 o výmere 50m², nachádzajúcu sa v budove súp. číslo 422 a stojacej na 

parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na 

LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie Valaská, vedeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, 

            za prebytočný. 
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III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

prenájom Garáž č. 5 o výmere 50m², nachádzajúcu sa v budove súp. číslo 422 a stojacej na 

parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 

980 pre okres Brezno obec Valaská, kat. úz. Valaská vedeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Brezno, postupom podľa §9a ods.9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi  Družstvo vlastníkov oviec Valaská, so sídlom 

Mierova 392/6, Valaská 976 46. Dôvodom osobitného zreteľa je, že žiadateľ daný priestor 

využíva dlhodobo, pričom obci z uvedeného nájmu plynie dlhodobý príjem. Žiadateľovi 

skončila nájomná zmluva pričom chce priestory naďalej využívať pre potreby Družstva, 

ktoré je jediné v obci.  

 

Pre nájomcu: Družstvo vlastníkov oviec Valaská, Mierova 392/6, Valaská 976 46,            

                        IČO:36015296 

Doba nájmu:  neurčitá, s 3 mesačnou výpovednou lehotou   

Účel nájmu: parkovanie   

Výška nájmu:  400 eur/rok/garáž, ( k nájmu sa každoročne pripočíta úhrada nákladov 

spojená s vykurovaním)  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

7. Majetkové záležitosti  

7.3 Žiadosť Martina Andrišeka o prenájom garáže a časti pozemku    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Martin Andrišek predmetnú garáž užíva dlhodobo, avšak v tomto období mu končí 

nájomná zmluva. Zámer prenajať uvedenú garáž a časť pozemku (tak ako je to uvedené 

v materiáli) žiadateľovi v dôvodu osobitného zreteľa bol na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce zverejnený od 7. júna 2021. Komisia finančná a pre správu majetku uvedený nájom 

odporúča za cenu nájmu tak ako platil nájomca doposiaľ. Nájom odporúčame schváliť na 

dobu jedného roka  za cenu 400 eur/rok/garáž, 50/rok/pozemok, k nájmu sa každoročne 

pripočíta úhrada  nákladov spojená  s vykurovaním. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

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.53/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE  

žiadosť Martina Andrišeka prenájom garáže a časti pozemku za účelom garážovania 

motorového vozidla  

    II.  VYHLASUJE  

       pre účel prenájmu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 Garáž č. 6 o výmere 54m², nachádzajúcu sa v budove súp. číslo 422 a stojacej na 

parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na 

LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie Valaská, vedeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, 

 Časť pozemku na parcele C-KN č. 1980/1 o výmere 40m², druh pozemku – zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne 

územie Valaská, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

            za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

prenájom Garáž č. 6 o výmere 54m², nachádzajúcu sa v budove súp. číslo 422 a stojacej na 

parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 

980 pre okres Brezno obec Valaská, kat. úz. Valaská vedeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Brezno, a časti pozemku  na parcele C-KN č. 1980/1 o výmere 40m², druh 

pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, 

katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, 

postupom podľa §9a ods.9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi  Martinovi Andrišekovi, trvale bytom TDH 454/47, Valaská 976 46. Dôvodom 

osobitného zreteľa je, že žiadateľovi končí nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú. 

Žiadateľ daný priestor využíva dlhodobo, pričom obci z uvedeného nájmu plynie dlhodobý 

príjem. Žiadateľ chce aj naďalej využívať hore špecifikovaný majetok. 
 

Pre nájomcu: Martin Andrišek, TDH 454/47, Valaská 976 46 

Doba nájmu:  1 rok   

Účel nájmu: parkovanie   

Výška nájmu:  400 eur/rok/garáž, 50/rok/pozemok, k nájmu sa každoročne pripočíta úhrada    

                          nákladov spojená  s vykurovaním  

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, Pastírová, Ing. Rolincová MSc., PhDr. 

Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie jednohlasne schválené 

 

7. Majetkové záležitosti  

7.4 Žiadosť Milana Komára o odkúpenie pozemku pod garážou    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Milan Komár, trvale bytom Štúrova 480/6, Valaská 976 46 požiadal o kúpu 

obecného pozemku C-KN č. 1694 o výmere 22 m2 . Predaj 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. Komisia finančná 

predmetnú žiadosť odporúča schváliť za cenu 7,-Eur/m2. 

 

 

 

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. 54/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Milana Komára, trvale bytom Štúrova 480/6, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1694 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. 1694 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. 1694,   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 
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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 Milanovi Komárovi, trvale bytom Štúrova 

480/6, Valaská 976 46. 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. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

7. Majetkové záležitosti  

7.5 Zámer na odpredaj pozemkov v záhradkárskej oblasti     

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Už v minulosti sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo odpredajom pozemkov v záhradkárskej 

oblasti. Boli spracované geometrické plány a v roku 2014 aj znalecké posudky 

k predmetným pozemkom. Ďalej sa vo veci nepokračovalo.  Z uvedeného dôvodu, aby si 

občania mohli vysporiadať majetkovo-právne vzťahy, keďže si svoje záhradky zveľaďujú 

a budujú,  sme opäť pristúpili k zámeru odpredaja. Ak zastupiteľstvo predmetný návrh 

schváli, obec postupne pristúpi k individuálnym odpredajom predmetných pozemkov. 

Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne. Zatiaľ je to prvý krok, ďalším krokom bude 

komunikácia so záhradkárskym zväzom ako aj jednotlivcami. Chceme upozorniť všetkých 

doterajších nájomcov, že si budú musieť dať do poriadku, v súlade so zákonom všetky 

jestvujúce stavby.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Najprv bolo potrebné aby sme si tento bod prešli na stavebnej komisii.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Na požiadanie občanov chceme v tomto pokračovať. Na základe tohto uznesenia nám Vy 

umožníte konať v tejto veci. Nepredávame nič rozprávame sa o zámere. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Vysvetlenie ako došlo k tomu aby sa začal riešiť odpredaj pozemkov. Prvý podnet bol v roku 

2014. Vysvetlenie o čom rozhoduje zväz a o čom obec. Geometráky boli robené bez účasti 
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záhradkárov. Tvar záhradok sa za 7 rokov nemenil  Každá záhrada sa bude riešiť 

individuálne.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Dobrotová: 

Ide sa tam robiť nový znalecký posudok.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Treba urobiť nový geometrický plán. Niektoré záhradky vlastní obec, ale niektoré záhradky 

sú v súkromnom vlastníctve.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa: 

V minulosti sme zhodli, že ceny sa budú líšiť. Podľa toho v akej zóne sa budú záhradky 

nachádzať napr. záplavová zóna.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Už to bolo aj na katastri rozdelené. Každá záhradka má na katastri svoje číslo.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Pod „Blahútom“ by mohli byť tie záhrady teoreticky aj prakticky využiteľné inak. Mohli by 

sme sa zamyslieť, že by tam mohol byť aj bytový dom. Je potrebné aby to prešlo stavebnou 

komisiou. Čierne stavby sú v počte 4 alebo 5 kusov.     

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Chcela som vedieť či súčasťou záhradok sú ja tie pri „koňejáku“? Niektoré záhradky by sme 

mohli nechať v prenájme.   

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Môžeme mi aj nepredať pozemok danému človeku?  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Nemusíme to predať môžeme to nechať v prenájme.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa: 

Ten pozemok na Hronskej poniže „Blahúta“ kde je záhradka je len jediný v obci, na ktorom 

by sa mohol postaviť dom.  

 

Z rokovania OcZ odišla p. Pastírová o 18:33 hod 

 

Mgr. Hlaváčik dal pozmeňujúci návrh, že do uznesenia sa doplní slovíčko s prípravou  

„súhlasí s prípravou odpredaja pozemkov v Záhradkárskej oblasti..“ 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Mgr. Jenča dal hlasovať za pozmeňujúci návrh od Mgr. Hlaváčika.  
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Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA:7 (Ing. Bánik, Vrbovský, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Mgr. 

Karolová, Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:  2 (PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Dundovič) 

ZDRŽAL SA: 1 (Krupa) 

Uznesenie je prijaté. 

 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za to aby poslanec Ing. Dundovič mohol vystúpiť tretí krát.  

 

Na rokovanie OcZ sa vrátila p. Pastírová o 18:37 hod. 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová MSc., 

Dobrotová, Mgr. Karolová, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Dundovič, Pastírová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie je prijaté. 

 

Starosta dal slovo Ing. Dundovičovi: 

Zmluva so záhradkárskym zväzom je s ročnou výpovednou hodnotou. Keby sa obec 

rozhodla zrušiť zmluvu so záhradkárskym zväzom tak všetky záhrady musia zmiznúť a musí 

tam zostať rovina.   

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 55 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I. SÚHLASÍ 

súhlasí s prípravou odpredaja pozemkov v Záhradkárskej oblasti podľa spracovaných 

geometrických plánov č. 36639729-202/14, 36639729-229/14, 36639729-211/14 v zmysle 

zákona č. 138/1991 Zb. zákona  o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Valaská  

 

II. ODPORÚČA starostovi obce 

A/ dať spracovať nový znalecký posudok na cenu predmetných pozemkov  
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B/ osloviť všetkých záhradkárov vo veci odpredaja pozemkov 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

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

Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 2 ( Ing. Rolincová MSc., PhDr. Mgr.  Kúdelková) 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Z rokovania OcZ odišla Ing. Rolincová MSc. a PaedDr. Magera o 18:39 hod. 

 

7. Majetkové záležitosti  

7.6 Určenie postupu pri vysporiadaní majetku obce – Kultúrny dom      

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ďalším bodom v rámci majetkových záležitostí je vysporiadanie sa Kultúrnym domom. 

Kultúrny dom je súčasťou polyfunkčného domu, kde sa nachádzajú aj bytové jednotky aj 

priestory obecného úradu, či reštauračná prevádzka. Uvedený bytový dom spravuje 

spoločnosť BYTEX s.r.o.  Obec chce budovu Kultúrneho domu vyčleniť z jestvujúceho 

jednotného komplexu a vytvoriť dva samostatné, tak aby iba obec rozhodovala o spravovaní 

Kultúrneho domu. Uvedený komplex bol do katastra ako jeden objekt zapísaný v roku 2004, 

z akého dôvodu, ako jeden celok,  nevieme. Preto do poručujeme uvedenú záležitosť riešiť 

prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. 

 

 

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. 56 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

ODPORÚČA 

starostovi obce  poveriť advokátsku kanceláriu URBÁNI & PARTNERS, s.r.o. vo veci 

rozdelenia polyfunkčného domu evidovaného na LV 2198, súpisné číslo 460, a to 

odčlenením priestorov vedených na LV 2198, súp. č. 460,  vchod č.4, číslo nebytového 
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priestoru 5, 1.poschodie, druh nebytového priestoru 6 –zariadenie kultúrne a osvetové  

a súpisné číslo 460, vchod č.5, číslo nebytového priestoru 2, 1.poschodie, druh nebytového 

priestoru 6 –zariadenie kultúrne a osvetové, čím by sa vytvorili dva samostatné polyfunkčné 

objekty a so všetkými úkonmi s tým súvisiacimi. 

Na rokovanie OcZ sa vrátili Ing. Rolincová MSc. a PaedDr. Magera o 18:42 hod 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. 

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.1 Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový 

program zasadnutí v II. polroku 2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V bode rôzne predkladáme harmonogram a predbežný rámcový program zasadnutí v II. 

polroku 2021.  

 

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.57/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská v II. polroku 2021 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. 

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.2 Správa o stave Hutníckeho skanzenu na Skalke vo Valaskej  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dňa 10. júna doručil pán Štec na obecný úrad Správu o stave Hutníckeho skanzenu na Skalke 

vo Valaskej, s tým, že predmetný materiál požaduje zaradiť na rokovanie Obecného 

zastupiteľstva. Ak je tu predkladateľ, prosím aby si uviedol predmetnú správu, ak nie, 

otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Materiál ste všetci obdržali. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Boli sme v rámci zapojenia elektrickej energie nápomocní? Ako a  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča: 

Tieto veci má na starosti stavebný úrad v Brezne. Prieťahy sa nerobia. Ak doloží všetky 

potrebné veci tak čoskoro sa bude skanzen kolaudovať.  

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 58/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o stave Hutníckeho skanzenu na Skalke vo Valaskej 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 
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ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. 

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Rôzne 

8.3 Informatívna správa o využití obecného domu na ul. Tatranská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Na rokovanie tohto zastupiteľstva sme spracovali informáciu zo zasadnutí komisií obecného 

zastupiteľstva k využitiu obecného domu na ul. Tatranská. Z dôvodu, že obec má na 

rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Avšak musíme si povedať, 

čo s predmetnou nehnuteľnosťou chceme docieliť ako ju využívať. Materiál ste všetci 

obdržali.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Aká je vízia obecného úradu, keď videla odporúčania komisií? Aký ide byť postup ďalej? 

Určite chceme zachovať stodolu.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta Mgr. Jenča: 

Mali by sme uvažovať nad tým či by nebolo vhodné aby dom zhodnotili odborníci 

(elektroinštalácie, voda, statika...) Pri využívaní záhrady mám strach aby nedošlo k zraneniu 

pri domoch.   

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Dom by sa dal zakonzervovať, ale záhradu už teraz môžeme reálne využívať.  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta Mgr. Jenča: 

Bolo by potrebné dať aj tú stodolu staticky posúdiť.  

 

 

PaedDr. Magera dal pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení „berie na vedomie 

informatívnu správu zo zasadaní komisií o využití obecného domu na ul. Tatranská“ 

 

Starosta obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

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

PhDr. Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová, Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:  1 ( Ing. Bánik) 
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ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Na ďalšom zastupiteľstve by mohla byť predložená správa ako bod rokov, že ako plánuje 

obec ďalej pokračovať s domom na ulici Tatranskej. 

 

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 59/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu zo zasadnutí komisií o využití obecného domu na ul. Tatranská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. 

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Rôzne 

8.4 Žiadosť o doplnok územného plánu obce – Železiarne Podbrezová, a.s. 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dna 3. 6. 2021 sa uskutočnilo stretnutie vyvolané ŽP k problematike hluku na ulici 

Robotníckej v časti Piesok. Stretnutia sa zúčastnil aj Ing. arch. Pavel Bugár – obstarávateľ 

práve prebiehajúcich ZaD č. 3 ÚPN. ŽP predostreli zúčastneným Hlukovú štúdiu, podľa 

ktorej aj v čase odstávky ich prevádzky bol na ul. Robotníckej prekročený zákonom 

stanovený limit hluku. Navrhli preklasifikovanie územia zmenou a doplnkom územného 

plánu z Obytných plôch nízko podlažnej zástavby na Priemyselnú zónu. Ing arch. Bugár 

upozornil, že preklasifikovanie na priemyselnú zónu by bolo možné, až po zmene v užívaní 

stavieb, o ktoré by museli požiadať majitelia. Zmena na Zmiešanú zónu by problém 

nevyriešila, lebo územný plán hlučnosť nerieši. Druhá vec, ktorú ŽP navrhli, bolo 

zapracovanie určitých obmedzení do územného plánu, ktoré by obmedzili rozvíjanie funkcie 

bývania v danej lokalite. Na základe toho sa ŽP rozhodli podať žiadosť na obecné 
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zastupiteľstvo pre vypracovanie ZaD ÚPN a zapracovanie stavebnej uzávery do územného 

plánu obce. Žiadosť bola na Obecný úrad doručená 15. júna 2021. Ak je tu predkladateľ 

materiálu prítomný, prosím o bližšie podanie vysvetlenia.  

Starosta poprosil Ing. Pohančánikovú, ktorá je SOR na  úseku územného plánu o vyjadrenie: 

Vysvetlila čo je stavebná uzávera, čo rieši stavebná uzávera. Stavebnú uzáveru rieši zákon. 

Stavebnú uzáveru nie je možné riešiť zmenou a doplnkom územného plánu.  

 

Vystúpili právnici zo Železiarni Podbrezová a. s. a vysvetlili prečo sa rozhodli túto žiadosť 

podať. Že na ŽP a. s. bola poslaná sťažnosť občanom Piesku ohľadom hluku na Piesku. 

Vysvetlili kto, kedy a v akých hodnotách boli namerané hodnoty hluku. Hodnoty si dali 

merať aj inou spoločnosťou  kvôli objektívnosti a transparentnosti.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Karolová: 

Na Piesku bývam od svojich 6 rokov. Nebola „dedina“ vsunutá do fabriky, ale fabrika 

vsunutá už do existujúcej „dediny“.  S hlučnosťou je tam neustály problém. Ja síce bývam 

oveľa vyššie, ale aj tam je veľký hluk. Cudzí človek si tam dom nekúpi, pretože je tam 

fabrika. Je tam veľa mladých rodín, ktoré tam chcú normálne fungovať.  

 

Do rozpravy sa zapojil p. Krupa: 

Nikdy by som ruku nezdvihol za to uznesenie ako to chcú ŽP a.s. lebo by som išiel proti 

svojim obyvateľom. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Ten 2,5m betónový plot, ktorý nazývate hlukovou bariérou mi nepríde dostačujúci. Chápem, 

že je to pre Vás najväčší náklad takto odhlučniť fabriku od bytovej zóny. Vidím, že to chcete 

riešiť. A dúfam, že fabrika prejde rekonštrukciou napr. ohľadne tých okien aby sa nemuseli 

otvárať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Túto žiadosť sme na pracovnom stretnutí preberali. Podľa obsahu sa tomuto nedá vyhovieť. 

Pre mňa je závažná informácia ako vlastne územný plán rieši túto lokalitu.  

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Pohančaníková: 

Kde citovala z územného plánu, v ktorom sa uvádza, že o  novej fabrike sa uvažuje až po 

„dožití“ obyvateľov. Nikde v územnom pláne sa nespomína akou činnosťou, postupom by 

sme sa mali k tomu dopracovať. Samozrejme ak by niekto chcel postaviť novostavbu tak by 

som ho určite na tieto náležitosti upozornila.  

  

Do rozpravy sa zapojil Ing. Bánik: 

Na základe predkladateľov a na základe Ing. Pohančaníkovej by som navrhol poslancom aby 

sme k tomuto bodu prijali uznesenie tak ako je navrhnuté Obecným úradom. 
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Vystúpili právnici zo Železiarni Podbrezová a. s. s vysvetlením -  my vieme, že tá ulica 

vznikla skôr ako nový závod. Vznikla v súvislosti so Strojárňami Piesok. Nechceme sa 

dotknúť obyvateľov. Tá ulica je obkolesená priemyselnou zónou. Na toto sme upozorňovali. 

Čo sa týka tej protihlukovej steny nemyslíme tým ten plot čo tam je. V roku 2008 bola 

vybudovaná protihluková stena, ktorá je tesne pri stennej hale a pokrýva celú výšku tej haly. 

Jedným s riešení je aj teraz postaviť takúto hlukovú stenu. Modernizujeme zariadenia, ktoré 

majú nižšiu hlučnosť.      

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Merali u Vás a merali aj iné prevádzky na Piesku? A Merali aj hlučnosť aut?  

 

Vystúpili právnici zo Železiarni Podbrezová s odpoveďou – tieto merania, ktoré tu 

prezentujeme boli merané na Robotníckej ulici lebo to je podstatné. Toto bolo merané na tom 

mieste, kde sa sťažovateľ sťažoval.   

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Jenča:  

Akú má dĺžku tá protihluková stena, ktorú už máte urobenú? 

 

Vystúpili právnici zo Železiarni Podbrezová s odpoveďou – tá spomínaná stena je v takom 

výklenku, ktorý má cca 27m bola tam riešená aj zo severnej časti výstavba skladu, ktorá 

slúži aj ako protihluková stena.   

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Jenča:  

Hala predpokladám, že má oveľa väčšiu dĺžku. Navrhujem zo strany obce aby sme urobili 

hlukovú štúdiu by sme mali dáke podklady.   

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Chcem sa opýtať my máme možnosť žiadať aj o nejaké granty na podporu životného 

prostredia spolu so súkromným sektorom? Čo tým vyriešime, keď budeme mať protihlukovú 

štúdiu? Aké máme možnosti my ako obec?  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Jenča:  

Meraním sa ukáže, že či je znížené komfortnejšie bývanie.  

 

Do rozpravy sa prihlásila prednostka Mgr. Kmeťová:  

 Preklasifikovanie územia zo zmiešaného na priemyselnú alebo akúkoľvek a výsledok by 

mala byť priemyselná by si museli tí samotní vlastníci preklasifikovať tie stavby. Neviem si 

predstaviť, že by sme mali takto zasahovať do ich valstníckych práv.       

 

 

Starosta dal hlasovať za to aby právnik zastupujúci ŽP a. s. mohol vystúpiť tretí krát.  

Hlasovanie:  
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Prítomní: 11 

ZA:11 (Ing. Dundovič, Ing. Bánik, Vrbovský, Krupa, PaedDr. Magera, Pastírová, Ing. 

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne prijaté 

 

Vystúpil právnik ŽP a.s. – k tej žiadosti o preklasifikovanie na priemyselnú zónu na tom 

predmetnom stretnutí, ktoré bolo sme si vyrozprávali, že táto možnosť nie je reálna. Lebo 

obyvatelia by to nevykonali. Touto možnosťou sme sa už ani nezaoberali riešili sme skôr 

uzáveru a či je možná tá zmiešaná zóna.  

 

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

komisie o predloženie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 60/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť o doplnok územného plánu obce spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s., IČO: 

31 562 141 

 

II.  NESÚHLASÍ 

s navrhovanou požiadavkou o doplnok územného plánu spoločnosti Železiarne 

Podbrezová a. s., IČO: 31 562 141– stavebný uzáver pre stavby určené na bývanie 

v obytnej zóne dotknutej hlukom, v k.ú. Valaská, ulica Robotnícka, v územnom pláne 

označené ako územie doporučené na bývanie na dožitie, a to na dobu piatich rokov odo 

dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 11 

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

PhDr. Mgr.  Kúdelková, Dobrotová, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Dundovič) 

Uznesenie je prijaté 

 

9. Interpelácie poslancov na starostu obce 
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p. Krupa – občania pod dielom nás požiadali riešiť suchú náletovú vŕbu, ktorá je vysoká 

a ohrozuje prechodovú lavičku ponad Bystrianku a pri páde by zasiahla elektrické vedenia.   

 

Mgr. Karolová- naviažem na p. Krupu tam v rodinnom dome je strom orech, ktorý riešime 

už dlhšiu dobu je potrebné ho ísť pozrieť. Ako to je so žiadosťou ohľadne značenia tej ulice 

ako obytnú zónu s výnimkou zásobovania. A za občanov by som chcela požiadať o uzavretie 

mosta, ktorý smeruje na starú cestu. Ten most je v katastrofálnom stave a dá sa prejsť k tým 

rodinným domov aj z druhej strany.     

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – budem Vám odpovedať písomne.  

 

p. Vrbovský – Parkovanie pri pamätníku a oproti pamätníka všimol som si, že tam vzniklo 

nové parkovacie miesto. Ja tam veľký problém, pretože je tam nepriehľadná zákruta, keď sú 

zaparkované autá pri úradnej tabuli. A chcel by som sa ešte opýtať v akom stave je 

pamätník?     

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – jednou z možností je tam osadiť značku zastavenia. 

Alebo tam osadiť kvetináče, lavice.  Čo sa týka pamätníka niektoré práce nie sú ešte 

dokončené, dokončia sa práce ešte ohľadom výsadby.  

 

PaedDr. Magera -  zo zdravotných dôvodov potrebujem opustiť rokovanie. 

 

Skorší odchod PaedDr. Mageru z OcZ o 19:35 hod. 

 

p. Krupa – nedá sa priečelie na pamätníku  pretrieť inou farbou?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – budem to riešiť so zhotoviteľom, ktorý nám 

navrhne niečo iné.  

 

Mgr. Kmeťová (prednostka) – celé to bolo urobené podľa projektu p. architekta 

Iľanovského. Jediné čo sa tam menilo mimo projektu skrz toho, že nám bola poskytnutá 

dotácia bol povrch toho schodištia. V rámci zelene podľa projektu tam už nie je riešená 

žiadna iná výsadba. Aktivačný pracovníci spolu s Technickými službami sa budú starať 

o zeleň.     

 

p. Dobrotová – ja by som chcela upozorniť na veľmi vysoké stromy v parku pri Odbornom 

učilišti internátnom.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – dáke o rezy už spravené boli. Budem to riešiť. 

Chcel by som revitalizovať ten park v rámci budúceho roka.   
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Mgr. Hlaváčik -  ako uvažujeme využívať novú kompetenciu od 1. mája 2021 – Zákon 

o cestnej premávke, že môže obec priamo riešiť cez objektívnu zodpovednosť parkovanie 

(zákazy zastavenia a státia). Poprosil by som dáku osvetu aby obyvatelia o tom vedeli.   

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – boli poslané výzvy na dlhodobo odstavené autá. 

Niektoré už boli odstránené.   

 

Ing. Rolincová MSc.- čo ma trápi je zatvorené ihrisko v novej Valaskej (za Billou). Ak 

máme otváracie doby bolo by ich dobré zverejniť lebo sú tam nie vyvesené. Bolo by dobré 

pokosiť dom p. Lauberta (Obecný dom na Tatranskej ul.). Kedy sa bude asfaltovať cesta 

a následné dokončenie cyklotrasy? A či máme dáke informácie z BR ohľadne cyklotrasy?   

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – pošleme pokosiť k obecnému domu na Tatranskej 

ul. Detské ihrisko je otvorené a prevádzkové hodiny sú vyvesené. Ohľadom cyklotrasy 

komunikovali sme s nimi a sľúbili, že prídu opraviť vstupy do domov a ostatné potrebné 

práce. Keďže to neprišli urobiť tak im pôjde písomná výzva.  Asfaltovať cestu Osloboditeľov 

prídu koncom júla. Následne budú namaľované piktogramy a potom bude nasledovať 

čiastočná kolaudácia.  

 

p. Pastírová – občania by chceli mať informáciu ohľadne detičkárni? 

 

Odpovedala prednostka obecného úradu Mgr. Kmeťová – detičkáreň bola odovzdaná 

ako bolo dohodnuté v rámci zmluvy. Čakáme na kolaudačné konanie, ktoré mi 

neovplyvníme pretože to ide cez mesto Brezno. Na septembrové zastupiteľstvo  prednesieme 

návrh ako chceme využívať detičkáreň.  

 

   

10. Diskusia 

p. Krupa – chcem sa opýtať na rod. Farárikovú na Javorovej ul. či sa im spravila 

predzáhradka?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – som to „presunul“ na tú firmu čo to realizovala.  

 

p. Krupa – obrátili sa na p. Kašu a prisľúbil, že to príde pozrieť, ale už prešlo vyše mesiaca. 

Pravdepodobne to už tá firma nespraví či to nespravíme my ako obec.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča –som chodil a  ľuďom som vravel nepodpisujte 

preberacie protokoly dokým nespravia všetky práce na dvore. Ak to nespravia oni a budeme 

chcieť byť ústretoví tak to bude musieť urobiť obec.   

 

p. Pastírová – obrovský problém je s kanalizáciou v obci. Všetky bytové domy majú 

problém s kanalizáciou. Navrhujem aby sa vyzvali obyvatelia rodinných domov na ul. 

Partizánskej a pod Hrbom aby nedávali na tie plechy pred domami žiaden zelený odpad, 
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pretože ako náhle prší nastupujeme dvaja traja chodíme a čistíme lebo to všetko ide k nášmu 

bytovému domu.  

  

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – čo sa týka partizánskej bol som na stretnutí 

s poslancami VUC prisľúbili mi súčinnosť a opravu dažďových rigolov. Komunikujem 

s vodárenskou spoločnosťou o probléme s kanalizáciou  obci. Kanalizácia patrí Vodárenskej 

spoločnosti.      

 

p. Múka (občan) -  vysvetlenie v akom stave je cyklochodník. Vjazdy do dvorovou domu 

nie sú porobené. Nerobí sa bohužiaľ nič. Chodník je nedokončený. Rigoly sú už teraz do 

polovičky zanesené stavebným materiálom. Chcel by som vedieť ako sa chcete p. poslanci 

k tomuto postaviť?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – zo strany Brezna nemôžem povedať, že by tam 

nebola vôľa to riešiť. Obec nebude dávať do toho svoje peniaze. Musí to dokončiť mesto 

Brezno, ktoré má bohužiaľ problém s tou firmou.  

 

 Ing. Rolincová MSc – bolo by dobré keby sme si dôsledne zdokumentovali všetky 

nedorobky, ktoré tam sú a následne na tie nedorobky upozornili zhotoviteľa.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – bolo stretnutie , na ktorom sa všetky nedorobky 

spísali. Určite to obec nebude na svoje náklady robiť.  

 

p. Krupa – samozrejme všetko sa musí dokončiť podľa projektu. Od jari som ja nevidel ani 

jeden bicykel ísť potom chodníku všetci chodia po ceste. Iba chodcov som videl chodiť 

potom chodníku. 

 

p. Múka (občan) – na projekte vidieť na hlavnej ceste aj na Banisku aj pri odbočke do Starej 

Valaskej značku zákaz vjazdu cyklistom, čiže cyklisti budú vytlačený do Starej Valaskej.   

 

Ing. Dundovič – ja s tým nechcem robiť nič. Výkonná moc je starosta a obec. My sme to 

vtedy schvaľovali s inou vierou. Ja vôbec za to necítim vinu. To, že mal starosta jednať 

najprv s dotknutými ľuďmi a nejednal my za to nemôžeme. To, že sa to „zvŕzgalo“ my za to 

nemôžeme. Keby sa teraz schvaľovala cyklotrasa tak by som za ňu zahlasoval.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča – naozaj p. primátor prvé čo bolo, keď som mu na 

jar volal ohľadom nedorobkov tak dal príkaz aby to najprv robili na našom úseku.  

 

Ing. Bánik – my sme ako poslanecký zbor schvaľovali zámer vybudovať cyklotrasu Brezno 

– Valaská a nám bol predstavený zámer. Schvaľovali sme to z toho dôvodu aby mesto 

dostalo (bol tam dosť krátky časový úsek) finančný príspevok na projekt. My ako sme 

schválili zámer sme potom ako poslanecký zbor s tou akciou už nemali nič. Nič nám nebolo 

predstavené k projektu sme sa nevyjadrovali.   
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p. Krupa – pamätám si, že na poslednom stretnutí p. Pastírovala požiadala vedenie obce aby 

sa spojilo s obyvateľmi obce Starej Valaskej.  

 

 

 

 

11. Záver 

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

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 23. júna 2021 je 

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

zasadnutie zo dňa 23. júna 2021- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-23-6-2021/ 

 

 

 

Valaská, 28.6.2021 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Mgr. Lucia Karolová                                                           Jozef Vrbovský 

 overovateľ zápisnice                overovateľ zápisnice  
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