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Zápisnica 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Dňa 19. augusta 2021 v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:02 hod. 

Koniec zasadnutia: 16:53 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Pastírová, Vrbovský 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. 

Magera 

Prítomný: Ing. Alexandra Poliaková, Ing. Zuzana Slivková  

 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 

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

je prítomných 8, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: hlavná kontrolórka 

obce, Ing. Bc. Pohančaníková, PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera. 

2. Schválenie programu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča - starosta obce 

Návrh programu bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení  zverejnený na webovom sídle 

obce a na úradnej tabuli od 16. augusta 2021 a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

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

a menovanie návrhovej komisie) 

4. Návrhy VZN 

4.1. Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.   

4.2. Návrh VZN  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská 

5.     Ekonomické záležitosti 

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu  

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

5.3. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice 

Valaská“ 
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5.4. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská - 

Piesok“ 

6. Rôzne 

6.1. Súhlas Prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti INT_059/2020 

6.2. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 

7. Záver 

 

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

 

Nikto nemal žiaden návrh. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu. 

 

Uznesenie č. 61/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

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

a menovanie návrhovej komisie) 

4. Návrhy VZN 

4.1. Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.   

4.2. Návrh VZN  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská 

5.     Ekonomické záležitosti 

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu  

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

5.3. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice 

Valaská“ 

5.4. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská - 

Piesok“ 

6. Rôzne 

6.1. Súhlas Prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti INT_059/2020 

6.2. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 

7. Záver 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Starosta obce sa opýtal či má niekto, iné návrhy na doplnenie, resp. zmenu programu 

rokovania. 

 

Nikto nemal žiadne návrhy. 

 

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: Krupa, Dobrotová 

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov: Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc. 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Uznesenie č. 62/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Milena Dobrotová, Martin Krupa      

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Zuzana Rolincová MSc., Mgr. Róbert Hlaváčik 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 
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ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 4. VZN 

4.1 Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

a o vydájnej školskej jedálni.   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Návrh VZN bol pred zverejnením prerokovaný na finančnej komisii, ktorá predmetný návrh 

odporúča schváliť. V zmysle zákona bol návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli obce, 

elektronickej úradnej tabuli od 30. 7. 2021. Počas pripomienkovania do 9. 8. 2021, vrátane 

neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky. 

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

Toto VZN sa vydáva z dôvodu žiadosti riaditeliek MŠ a ŽŠ. Čo sa týka Materskej školy 

mení sa článok Č1. II a ďalej sa mení článok Č1.IV z dôvodu, že od septembra končí 

stravovanie detí v Materskej škole zadarmo. Za stravu bude platiť zákonný zástupca.   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

 

Do rozpravy sa  prihlásil Ing. Dundovič: 

Finančná komisia odporúča schváliť tento bod rokovania.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. :  

O akú sumu sa zaťaží náš rozpočet týmto zvyšovaním sumy? 

 

Do rozpravy sa zapojila Ing. Slivková: 

Náš rozpočet to nezaťaží. Toto navýšenie sa dotkne čisto rodičov.   

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 63/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 
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vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

XY/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 

jedálni 

 

II/ UZNÁŠA SA 

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

a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení XY/2021 o výške príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4 Návrhy VZN 

4.2. Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Návrh VZN bol pred zverejnením prerokovaný na finančnej a sociálnej komisii, ktoré 

predmetný návrh odporúčajú schváliť. V zmysle zákona bol návrh VZN zverejnený na 

úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli od 30. 7. 2021. Počas pripomienkovania do 

9. 8. 2021, vrátane neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky. 

Týmto VZN sa určuje spádová oblasť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská. Cieľom VZN je, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania s prihliadnutím aj na čo najlepšiu dostupnosť konkrétnej materskej školy. 

Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Valaská, ktoré 

plnia povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Valaská a to: Materská škola, Švermova 8.  Riaditeľ spádovej materskej školy je 

povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v 

obci Valaská a deti  umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 
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Máme odhad pre koľko detí musíme vytvoriť miesta v predškolskom veku na predpimárme 

vzdelávanie.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča:  

Je to okolo 25 detí. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

Uznesenie č. 64/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného  

nariadenia č. XY/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 

V súlade § 6 ods. 1 Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ustanovením §59 a §59a  Zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §8a Zákona číslo 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č. XY/2021 o určení spádovej 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská.  

                     

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

  

5. Ekonomické záležitosti 

5.1 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Materiál ste všetci obdržali, poprosím pani Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu 

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

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 bolo vykonané v júni. Jedná sa o účelové prostriedky 

poskytnuté obci zo štátneho rozpočtu a to ÚPSVaR na rodinné prídavky a osobitného 

príjemcu. Ďalej bola obci poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na Festival 

dychových hudieb, ďalej sa jedná o  nenormatívne prostriedky pre ZŠ Jaroslava Simana 

poskytnuté Okresným úradom Banská Bystrica a prostriedky poskytnuté štatistickým 

úradom SR na sčítanie obyvateľov.       

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.65/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

a) informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 6/2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5. Návrhy VZN  

5.2 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál ste všetci obdržali. Uvedený návrh zmeny bol prerokovaný na pracovnom 

stretnutí 10. augusta a prítomní poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.  

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

Návrh na zmenu rozpočtu sa predkladá z dôvodu prepočtu rozpočtov z výkazu a výmeru na 

investičné akcie rekonštrukcia a modernizácia budovy dobrovoľného hasičského zboru 

a taktiež prepočet rozpočtu na výstavbu chodníka na Piesku . Keďže boli aktualizované 

rozpočty tak došlo k navýšeniam rozpočtov. Čo sa týka tejto zmeny rozpočtu tu by boli 
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zapojené prostriedky finančných operácií príjmových finančných operácii, ktoré sú 

momentálne v prebytku. Čo znamená, že príjmové finančné operácie sú vyššie ako 

výdavkové investície a ďalej by sa presunuli na rozpočtované prostriedky, ktoré sú na 

rozpočtované v kapitálových výdavkoch a tým by sa ponížili odstavne plochy a zrušila by 

sa projektová dokumentácia na dom na Tatranskej ul. Tým pádom by bol rozpočet 

vyrovnaný. Čisto sa jedná o kapitálové výdavky.          

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Na tomto čo vysvetlila Ing. Slivková sme sa dohodli na pracovnom stretnutí. Neboli sme 

úspešný vo Verejnom obstarávaní, keďže sa zapojila z 500 oslovených firiem len 1 firma 

a aj tá dala vyššiu sumu ako bola nami zadaná. Súťaž sa musela z toho dôvodu zrušiť musíme 

ju vyhlásiť znovu. Tým pádom sa musel aktualizovať znova rozpočet. Bohužiaľ ceny sa 

veľmi zvyšujú. Ak by sme povedali, že do toho nejdeme tak musíme vrátiť dotáciu 30tisíc 

eur.       

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Je reálne, keďže ešte nemáme ani dodávateľa vybratého ani na jedno ani na druhé, že to tento 

rok to budeme realizovať.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Predpokladám, že hasičňu budú stíhať realizovať uvidíme ako to bude s chodníkom tam je 

to rozsiahlejšie. 

 

Starosta Mgr. Jenča dal slovo prednostke Mgr. Kmeťovej: 

Čo sa týka chodníka tam stále čakáme na právoplatnosť stavebného povolenia, 26.augusta 

by malo byť právoplatné. Zvažujeme tak, že ukončenie stavby by bolo najneskôr v jarných 

mesiacoch budúceho roka, začalo by sa z tejto strany roka.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Dúfam, že sa nám podarí dorobiť chodníky, ktoré máme rozpracované v cintoríne. Nemohli 

by tento chodník začať robiť po našej osi naše Technické služby. Táto stavbe je potrebná aj 

pre bezpečnosť občanov. Nemyslím si, ale že je až tak náročná čo sa týka technických 

zručností. Moja otázka je, že či si vieme predstaviť, že by aspoň z časti začali pracovať na 

tomto chodníkovom projekte naše Technické služby aj za cenu tohto, že by museli prijať 

ďalších zamestnancov. Hovoríme o zákazke, ktorá má hodnotu 150tisíc eur. Dovolím si 

tvrdiť, že takýto chodník naše Technické služby dokážu postaviť.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Naše Technické služby už ukončili práce na chodníkoch v cintoríne od zajtra už budú 

otvorené pre verejnosť. Od pondelka idú robiť na Piesok schody. Ten technický projekt je 

v takom stave, že by som neodporúčal aby to robili naše technické služby. Nemyslím si, že 

by to zvládli lebo tam bude montovanie nových osvetlení, nového prechodu pre chodcov aj 

s osvetlením. Naše technické služby nie sú na takej úrovni aby dokázali čítať technické 

výkresy, všetky normy.. Ani kapacitne by to nedali.  
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Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 66/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

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

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 

 

1. presun rozpočtovaných  finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

úhradu kapitálových výdavkov v sume 11 000 EUR 

2. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových 

výdavkov v sume 18 253 EUR 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 7(Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, Vrbovský, Pastírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová MSc.,) 

Uznesenie schválené 

 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.3  Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice 

Valaská“  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obec vyhlásila verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice 

Valaská“. Verejné obstarávanie prebiehalo prostredníctvom elektronického systému 

TENDERnet, prostredníctvom ktorého bolo oslovených viac ako 500 firiem, v rámci celého 

Slovenska. Súťaž bola vyhlásená na predpokladanú hodnotu zákazky 64.837,51,- Eur bez 

DPH, podľa platného rozpočtu predmetnej zákazky. 

Verejné obstarávanie prebiehalo v termíne od 07. júla do 27. 7. 2021. Do súťaže sa prihlásil 

iba jediný uchádzač, ktorý prekročil stanovenú hodnotu zákazky. (Suma 69.113,13,- Eur bez 

DPH, suma s DPH 82.935,76,- Eur). 

Po konzultácii nielen s firmou, ktorá prevádzkuje systém TENDERnet ale aj s právnikom, 

bola predmetná súťaž zrušená. 
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Dôvody, ktoré naznačujú, že PHZ predložená uchádzačom nebola nižšia ( čo sa v rámci 

verejného obstarávania predpokladá) a, že z tak veľkého počtu firiem zareagovala jediná, 

indikujú nestálosť cien na trhu s tendenciou neustáleho rastu a nedostatok stavebného 

materiálu na skladoch.  

Po skončení súťaže bol oslovený spracovateľ projektovej dokumentácie Ing. arch. Kupec, 

aby vzhľadom na situáciu zaktualizoval rozpočet predmetnej investičnej akcie. 

Uvedený materiál je predložený s aktuálnym rozpočtom (výkazom výmer) ku dňu 4. 8. 2021. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Chcem sa spýtať či pri obstarávaniach vyžívate len oslovenie firiem, ktoré sú tam v databáze 

alebo, či pridávate a oslovujete tam aj priamo firmy tu z okolia. Lebo ja som si vyfiltroval 

firmy v stavebnej oblasti v okresoch Brezno, Banská Bystrica a bolo ich cca 60 to sa mi 

nezdalo dáko veľa.   

 

Starosta dal slovo prednostke Mgr. Kmeťovej: 

Využívame nielen celo Slovenské portfólio, ktoré je tam uvedené, ale cielene vyhľadávame 

firmy a zadávame tam kontakty firiem pôsobiacich tu v okolí. Aj ten jediný uchádzač čo bol 

tak bol z tohto okolia. Súťaž je nielen v systéme TENDERnet, ale bolo zverejnená aj na našej 

webovej stránke, čiže vie sa prekliknúť na ten TENDERnet.   

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.67/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SÚHLASÍ 

s vyhlásením verejného obstarávania 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 určenou aktualizovaným 

rozpočtom zo dňa 4. 8. 2021 (76.085,13- Eur bez DPH; 91.302,16 Eur s DPH) 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 7(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1(Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 
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5.  Ekonomické záležitosti 

5.4 Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – 

Piesok“  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Z dôvodov, ako sú nedostatok stavebného materiálu, či neustáleho zvyšovania cien na trhu 

a aj neúspešnosti verejného obstarávania pri zákazke „Modernizácia hasičskej zbrojnice 

Valaská“, boli oslovení spracovatelia projektových dokumentácií zákazky „Chodník pozdĺž 

cesty I/72 Valaská - Piesok". Ing. Brašeňová predložila aktualizovaný rozpočet s konečnou 

sumou 119.54,06,- Eur bez DPH, 143.512,87,- Eur s DPH, k dátumu 5.8.2021.  (pôvodný 

rozpočet 127,353,34,- Eur s DPH). 

Verejné obstarávanie nebolo spustené skôr, ako obec predpokladala, z dôvodu, že aj keď 

predpokladala, že v apríli už bude vydané a platné stavebné povolenie. Pritom obec podala 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia ešte v minulom roku. V čase spracovania materiálu 

na rokovanie mimoriadneho OcZ, je stavebné povolenie na zákazku vydané avšak ešte nie 

je právoplatné.  

 

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.68/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SÚHLASÍ 

s vyhlásením verejného obstarávania 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 určenou 

aktualizovaným rozpočtom  zo dňa 5. 8. 2021 (119.594,06,- Eur bez DPH; 143.512,87,- Eur 

s DPH) 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 7(Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

6.  Rôzne 
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6.1. Súhlas prenajímateľa s vykonaním stavebných úprav v zmysle Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti INT_059/2020   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Medzi Obcou Valaská a Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová je uzatvorená nájomná 

zmluva od roku 2020 po dobu nájmu  piatich rokov. V materiáloch máte predloženú žiadosť 

FK, ktorou žiadajú o možnosť investovania do nášho majetku. Vzhľadom k tomu, že 

nájomná zmluva im neumožňuje len tak investovať do nášho majetku, potrebujú súhlas obce. 

Aby som verejnosť informoval, FK Železiarne Podbrezová chcú vybudovať podzemný 

závlahový systém, šatne a sklad, upraviť plot atď. Zároveň nás žiadajú o formu 

spolufinancovania a predĺženie doby nájmu. 

Predmetný návrh uznesenia, ktorý predkladáme zastupiteľstvu je  o vyjadrení súhlasu 

s investíciou do zavlažovacieho systému, s tým, že tento bude po skončení nájmu zaradený 

do majetku obce.  

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Na finančnej komisii nás v prvom rade zaujímalo aby to potom bolo v majetku obce. Zmluva 

bude tak ošetrená aby po ukončení prác to čo sa na ihrisku vybuduje zostalo v majetku obce. 

Finančná komisia odporúča prijať, to že na ich náklady vybudujú závlahový systém. 

Finančná komisia odporúča upraviť zmluvu tak aby bola výhodná pre nás aj pre nich.   

 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Máme predstavu koľko bude stáť tá závlaha? Okrem tohto, že žiadajú predlženie zmluvy 

o ďalších 6 rokov čiže do roku 2030. Mňa by zaujímalo spolufinancovanie čo je jedna 

štvrtina približne 12tisíc eur čo by sme museli dávať z našich peňazí za ten celý balík. 

Beriem to tak, že zatiaľ im schvaľujeme, že môžu spraviť investíciu v časti tých 13 tisíc eur.  

Mňa zaujíma, že či túto sumu čo preinvestujú by bola zapojená do toho financovania. Moja 

otázka je aký vysoký je náklad na tú závlahu a či teda nám to pridajú do tohto balíka 30tisíc 

eur, ktorý oni žiadajú v prípade investícií spolufinancovať spolu aj stými stavebnými 

zásahmi, ktoré tam oni navrhli. 

 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Predpokladaná suma na závlahu je asi 9 tisíc. S tým, že spolufinancovanie obce v tom 

nebude. Po skončení zmluvy to bude majetok obce. Čo sa týka ostatných vecí je to potom 

v rámci rokovaní.      

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Ešte by som sa spýtala tento zásah nevyžaduje stavebné povolenie?  

 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

K tomu sa bude vyjadrovať stavebný úrad. 
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Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Aby bol zavlažovací systém zaradený do majetku musí to byť právnym úkonom vykonané. 

Odporúčam, keď im už teraz budete dávať súhlas jasne formulovať, že je to z našej strany 

podmienka, že po ukončení nájomnej zmluvy to bude všetko prevedené dákym spôsobom 

napr. darovaním do majetku obce.   

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Aj toto uznesenie o tom hovorí. V rámci zmluvy a aj budúcej dohody to tam bude 

zakomponované.   

 

 

   

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 69/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I. BERIE NA VEDOMIE 

Žiadosť  o zmenu podmienok Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a ďalšej 

spolupráci medzi obcou Valaská a FK Železiarne Podbrezová a.s. 

 

 

 

II. SÚHLASÍ 

2.1. V zmysle Článku VIII. bod 8.8 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti INT_059/2020, 

zo dňa 21. 8. 2020 s vykonaním stavebných úprav v objekte Futbalového 

štadióna, ďalej tak ako je to uvedené v Článku II. predmetnej zmluvy a to: 

                   vybudovaním podzemného zavlažovacieho systému futbalového trávnika. 

 

FK Železiarne Podbrezová, a. s. Podbrezová, ako Nájomca, hore uvedenú 

investíciu vybudujú z vlastných zdrojov a po skončení doby nájmu bude 

predmetné zariadenie zaradené do majetku obce Valaská.  

 

2.2. S opätovným prerokovaním Nájomnej zmluvy medzi Prenajímateľom 

a Nájomcom   na  najbližšom rokovaní Obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 
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PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.2.  Zmluva o vzájomne spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci 

národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materská škola chce od novembra 2021 v rámci národného  projektu „Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II“ zamestnať dvoch zamestnancov, tj. vytvoriť dve pracovné miesta 

pedagogických zamestnancov – asistentov učiteľa. Pracovné zmluvy by boli uzatvorené na 

obdobie od 1. 11. 2021 do 31. 8. 2022. V rámci projektu sa zriaďovateľ nepodieľa 

percentuálne na spolufinancovaní, ale sa zaväzuje vytvoriť rezervu finančných prostriedkov 

z vlastných zdrojov za obdobie 1 mesiaca na preklenutie obdobia, kým nedôjde k refundácii 

oprávnenej ceny práce pedagogických asistentov približne vo výške  2.120,- Eur. O tieto 

finančné prostriedky je potrebné navýšiť súčasný rozpočet MŠ. Obdobie mesiacov december 

2021 až august sa na rozpočtuje na rok 2022 ( cca 2. 120,- Eur + valorizácia x 9 mesiacov) 

do rozpočtu Materskej školy. Návrh zmluvy ste obdržali. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Na pracovnom stretnutí bola aj p. riaditeľka škôlky bližšie špecifikovať tento projekt. Určite 

je to plus nie len pre škôlku, ale aj pre naše deti. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Je už isté, že tie finančné prostriedky prídu?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Áno je to isté, že finančné prostriedky prídu.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 70/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SÚHLASÍ 

s uzatvorením Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 

v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v zmysle § 

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

medzi zmluvnými stranami: 
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Realizátor:   Metodicko-pedagogické centrum 

Sídlo:    Ševčekova 11. P. O. Box 58, 850 05 Bratislava 

IČO:    00164348 

DIČ:    2020798714 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN:   SK06 8180 0000 0070 0018 2192 

a 

Zriaďovateľ:   Obec Valaská 

Sídlo:    Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská 

IČO:    00313904 

 

Pre školu: 

Materská škola 

Švermova 8 

                                                976 46 Valaská 

                                                IČO: 42310989 

 

S účinnosťou zmluvy najneskôr od 1. septembra 2021. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 

ZA: 8(Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Karolová, Mgr. Hlaváčik, 

Vrbovský, Patírová) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

11. Záver 

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

rokovanie  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Poprial všetkým pekný zvyšok leta a dal do pozornosti nadchádzajúce podujatia:  

21. 8. pietne oslavy 77. výročia SNP v Krpáčove, 

21.8. Hasičská súťaž so začiatkom o 11:00 hod na ihrisku pod Odborným učlišťom, 

22.8. predstavenie „Slovenské ľadové kráľovstvo“ so začiatkom o 16.00 hodine, 

s predpredajom vstupeniek od dnešného dňa v našej knižnici, cena vstupenky sú 3,- Eurá 

27. 8. pietne oslavy 77. výročia SNP vo Valaskej 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 19. augusta 2021 je 

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

zasadnutie zo dňa 19. augusta 2021- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-19-8-2021/.  

 

 

 

https://tveso.sk/ocz-valaska-19-8-2021/
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Valaská, 23.8.2021 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Milena Dobrotová                                                          Martin Krupa 

 overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice  

 

 

            

      

 

 

  


