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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 4 

 

8. september 2021 

  18.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

 

Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2021 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2021 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Dana Kmeťová 

Funkcia: prednostka OcÚ 

Podpis: 
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NÁVRH UZNESENIA 

z 18. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 8. septembra 2021 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 4 programu: Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 

8. 2021 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 08. 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa ...........   

 

       

          ....................................... 

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 
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Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  do 31.8.2021 

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na 

OcZ 8.9.2021 

2021 32/2021 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 33/2021 Procedurálne otázky ( určenie zapisovateľov 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)   

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 34/2021 Správa o plnení uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Valaská, konaného 23. 6. 2021 

 

V plnení  

2021 35/2021 I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu 

Všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/ 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. 1/2021 – Evidencia 

pamätihodnosti obce Valaská  

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  

2021 36/2021 I/ BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia č.  2/2021 

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce  

 

II / UZNÁŠA SA 

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. 2/2021 

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce. 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania  
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2021 37/2021 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 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 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  

2021 38/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Technických služieb Valaská za rok 

2020 

  

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  

2021 39/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská 

za Školskú jedáleň za rok 2020 

  

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2021 40/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská 

za Školský klub detí za rok 2020 

  

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 41/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Materskej školy Valaská za rok 

2020 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 42/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská 

za rok 2020 

 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 43/2021 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 

b)   ZOSTATOK FINANČNÝCH operácií vo výške 

149 005,16 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu 

 

 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 

2021 44/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 4/2021 

  

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2021 45/2021 SCHVAĽUJE 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 

písm. a), b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

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

Rozpočtové opatrenie č. 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 
 

 

 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 

2021 46/2021 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 

- 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 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 
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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) 

 

2021 47/2021 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 

 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 
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2021 48/2021 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 

 

1. Základná organizácia Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Podbrezová  

      

    250,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Činnosť našich občanov v ZO SZZP    

     250,00 EUR 

 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 

2021 49/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Informatívnu správu o skutočne vynaložených finančných     

prostriedkoch v súvislosti s COVID-19 k 31.5.2021. 

 

Informatívne, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 

2021 50/2021 RUŠÍ 

Uznesenie obecného zastupiteľstva 336/2010 zo dňa 

03.11.2010 – cenník poplatkov platných od 01.01.2011 

 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 

2021 51/2021 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, 

Splnené 
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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) 

 

 

2021 52/2021 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. 

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 

Splnené 
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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) 

 

 

2021 53/2021 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 

splnené 
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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 

 

2021 54/2021 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. 

Nesplnené, 

Žiadateľ uviedol 

do omylu úrad, 

Navrhujeme 

zrušiť prijaté 

uznesenie 
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980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská 

postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. b)  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

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. 

 

2021 55/2021 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 

B/ osloviť všetkých záhradkárov vo veci odpredaja 

pozemkov 

 

V plnení 

2021 56/2021 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 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. 

 

V plnení 
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2021 57/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Valaská a rámcový program zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská v II. polroku 2021 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 58/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o stave Hutníckeho skanzenu na Skalke vo 

Valaskej 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 59/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Informatívnu správu zo zasadnutí komisií o využití 

obecného domu na ul. Tatranská 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 60/2021 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. 

 

 

Informatívne, 

Navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 61/2021 SCHVÁLENIE 

programu mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 62/2021 Procedurálne otázky ( určenie zapisovateľov 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)   

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2021 63/2021 I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia 3/2021 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 3/2021 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 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 64/2021 I/ BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie pripomienkového konania 

k návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia č. 

4/2021 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. 4/2021 o určení 

spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Valaská. 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 65/2021 BERIE NA VEDOMIE 

a) informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení 

č. 6/2021 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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2021 66/2021 SCHVAĽUJE 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 

písm. a), b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

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

Rozpočtové opatrenie č. 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 

 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 67/2021 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) 

 

V plnení 

2021 68/2021 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) 

 

V plnení 

2021 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 

V plnení 
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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 

 

2021 70/2021 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: 

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. 

 

splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

Zmluva bola 

podpísaná 

starostom obce, 

zaslaná na 

Metodicko-

pedagogické 

centrum  
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