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Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Dňa 08. septembra 2021 v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:04 hod. 

Koniec zasadnutia: 18:17   hod. 

 

Prítomní poslanci:  

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

Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera 

 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, Mgr. Karolová 

 

Prítomný: Ing. Alexandra Poliaková, Ing. Zuzana Slivková  

 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril osemnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade 

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

listiny je prítomných 10, ospravedlnená z rokovania obecného zastupiteľstva sú: hlavná 

kontrolórka obce, Ing. Bc. Pohančaníková, Mgr. Karolová.  

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 03. septembra 2021 a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

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

5. Ekonomické záležitosti 

5.1. Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

6. Majetkové záležitosti 

6.1. Zrušenie uznesenia č. 54/2021 

6.2. Verejno - obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov „Denné centrum - 

Detičkáreň“  

6.3. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Robotnícka, súpisné číslo 361, 

obec Valaská 

6.4. Žiadosť Ľubomíra Oláha o prenájom obecného bytu  

6.5. Zmena zmluvných podmienok nájomnej zmluvy č. INT_059/2020 zo dňa 21. 8. 2020 

medzi Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová a obcou Valaská 

7. Rôzne 

7.1. Stanovisko obce o využití obecného domu na ul. Tatranská 

7.2. Návrh na odvolanie a menovanie kronikára obce Valaská 

7.3. Návrh na odvolanie člena Komisie pre šport a menovanie člena Komisie pre šport 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

9. Diskusia 
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10. Záver 

 

Starosta obce sa opýtal, či sa chce niekto vyjadriť k návrhu programu rokovania.  

 

Vyjadrila sa Ing. Rolincová MSc.: 

Majetkové záležitosti neboli prejedané na finančnej komisii ani na komisii pre rozvoj obce, 

stavebného poriadku a územného plánu. Navrhujem zrušenie alebo vyradenie z programu.   

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu. 

 

Uznesenie č.71 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

program 18.  riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

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

5. Ekonomické záležitosti 

5.1. Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 
5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

6. Majetkové záležitosti 

6.1. Zrušenie uznesenia č. 54/2021 

6.2. Verejno - obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov „Denné centrum - 

Detičkáreň“  

6.3. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Robotnícka, súpisné číslo 361, 

obec Valaská 

6.4. Žiadosť Ľubomíra Oláha o prenájom obecného bytu  

6.5. Zmena zmluvných podmienok nájomnej zmluvy č. INT_059/2020 zo dňa 21. 8. 2020 

medzi Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová a obcou Valaská 

7. Rôzne 

7.1. Stanovisko obce o využití obecného domu na ul. Tatranská 

7.2. Návrh na odvolanie a menovanie kronikára obce Valaská 

7.3. Návrh na odvolanie člena Komisie pre šport a menovanie člena Komisie pre šport 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 8 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. 

Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

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

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

rokovania. 

 

Návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania mala Ing. Rolincová MSc.: 

Časť 6. Majetkové záležitosti neboli prediskutované na komisii správy majetku a na komisii 

pre rozvoj obce a stavebný poriadok.. Navrhujem vyradiť celý odsek šesť z programu 

rokovania.   

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Tieto body boli prerokované na pracovnom zastupiteľstve, na ktorom boli všetci poslanci 

z finančnej komisie okrem jedného člena, ktorý nie je poslancom.  

 

Faktická poznámka Ing. Rolincová MSc.: 

Rokovanie tak isto finančnej ako aj komisii pre rozvoj sa zvoláva tri dni dopredu, kde je 

jasne stanovený program. Finančná komisia ani komisia pre rozvoj takto zvolaná nebola. 

 

Návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania mal Mgr. Hlaváčik: 

Nebudem hlasovať za zrušenie tých bodov. Ale pani poslankyňa má pravdu nemôžme 

rokovací poriadok používať kedy sa nám zachce. Vysvetlite prečo neboli tie komisie? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

V rámci pracovného stretnutia sme sa o tomto diskutovali a neboli žiadne pripomienky.  

 

Návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania mal Ing. Dundovič: 

Z finančnej komisie, keďže zo 6 členov 5 sú poslanci mali sa zúčastniť všetci piati 

pracovného stretnutia. Na pracovnom stretnutí som aj povedal finančnú komisiu sme nemali 

tu si prediskutujme tento bod.   

 

Faktická poznámka Ing. Rolincová MSc. na Ing. Dundoviča: 

Ekonomické veci som preto nenavrhla vyradiť z programu rokovania lebo ste si ich na 

pracovnom stretnutí prešli, aj keď určite by ste mali čo povedať aj k majetkovým veciam.  

K majetkovým veciam sa mala vyjadriť komisia pre rozvoj obce a to hlavne ku kúpe domu. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

O dome sa rozprávame rok.  

 

Návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania mala p. Pastírová: 

Keby sme vyradili bod šesť dotklo by sa to viacerých vecí napr. Verejno - obchodnej súťaže 

Detičkárn, prenájom obecného bytu. Nemôžem hlasovať za to aby bol vyradený tento bod. 

 

 Návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania mal Mgr. Hlaváčik: 

V návrhu programu rokovania mi chýbajú bod 7.2 a 7.3 (v materiáloch, ktoré sú vytlačené) 

 

Dávam hlasovať za návrh Ing. Rolincovej MSc. za vyradenie z programu rokovania celý bod 

6. Majetkové záležitosti.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 1 (Ing. Rolincová MSc) 
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PROTI: 8 ((Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, 

Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Hlaváčik) 

 

Návrh Ing. Rolincová MSc. bol zamietnutý a neprijatý.   

 

 

 

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: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková, Martin Krupa  

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Dundovič   

Za členov: PaedDr. Matúš Magera, Blažena Pastírová 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Uznesenie č.72/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková, Martin Krupa  

   

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: PaedDr. Matúš Magera, Blažena Pastírová 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 10 (Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Mgr. Hlaváčik, Pastírová, 

Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

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

2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Správu o plnení uznesení k 31. 8. 2021 ste všetci obdržali, na pracovnom stretnutí vám boli 

dané aj ústne informácie k jednotlivým uzneseniam, preto otváram rozpravu k danému bodu 

rokovania.   
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Starosta otvoril rozpravu. 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.   

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.73/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

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

 

 

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  
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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  

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 

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 
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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 

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 
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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 

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) 

 

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 
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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 

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 

Splnené 
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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) 

 

 

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 

Mierova 392/6, Valaská 976 46. Dôvodom osobitného 

Splnené 
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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 

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, 

splnené 
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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. 

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: 

Nesplnené, 

Žiadateľ uviedol 

do omylu úrad, 

Navrhujeme 

zrušiť prijaté 

uznesenie 
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 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 

V plnení 

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 

splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

Zmluva bola 

podpísaná 

starostom obce, 

zaslaná na 

Metodicko-

pedagogické 

centrum  
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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: 10 

ZA: 10 (Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Mgr. Hlaváčik, Pastírová, 

Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5. Ekonomické záležitosti  

5.1. Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2021    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Materiál ste všetci obdržali, zároveň bol pre jednaný na pracovnom rokovaní obecného 

zastupiteľstva.  

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

Príjmy sú plnené na 47% a výdavky na 40%. Niektoré položky boli menené už počas I. 

polroka.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič 

Odporúčame schváliť toto hospodárenie.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 74/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2021 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 8 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. 

Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

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

Uznesenie schválené 

                   

  

5. Ekonomické záležitosti 

5.2 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Materiál ste všetci obdržali. 

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania: 

Návrh na zmenu rozpočtu č. 8/2021 sa vydáva z dôvodu potreby zmeny niektorých položiek 

ako príjmovej tak aj výdavkovej časti. Celkové na výšenie príjmov je 11 800 eur a navýšenie 

výdavkov je 13 511 eur. Rozdiel bude vykrytý z prebytku, ktorý bol vytvorený v júnovom 

zasadnutí.    

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič.: 

Na pracovnom stretnutí bolo všetko zodpovedané. Odporúča sa prijať tento návrh.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová Msc.: 

Vianočná výzdoba bude vo všetkých troch častiach obce. Zároveň by som chcel apelovať aj 

na tú kvetinovú výzdobu. Vidíme, že v rámci rozpočtových opatrení je priestor robiť zmeny, 

preto myslíme v budúcom roku nielen na tú zimnú, ale aj na jarnú, letnú sezónu.    

 

 

Z rokovania OcZ odišiel PaedDr. Magera o 16:25 hod 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.75/2021 

 

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. 8/2021 

 

 

1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových 

výdavkov v sume 3 000 EUR 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

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

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  

       

zvýšenie príjmov: 

133   dane za špecifické služby                +       500 € 

212   príjmy z vlastníctva        +  11 000 € 

221   administratívne poplatky      +    1 000 € 

292   ostatné príjmy         -     3 700 € 

454   prevod prostriedkov z peňažných fondov                   +   3 000 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov      +   11 800 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná správa    /   611   tarifný plat   -    

1 500 € 

/   614   odmeny          +   1 500 € 

/   632   energie           +   1 300 € 

/   633   materiál            +   1 500 € 

/   637   všeobecné služby +     925 € 

Spolu              +   3 725 € 

 

2   Bezpečnosť v obci 
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 0640   Verejné osvetlenie   /   633   materiál       +    5 350 € 

/   713   nákup zariadení    +    9 650 € 

       Spolu   +  15 000 € 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620   Rozvoj obce-aktivačná činnosť /   611   tarifný plat -    1 140 € 

/   614   odmeny +       100 € 

/   621   poistné do VšZP  -   100 € 

/   625   sociálne poistné -      187 €     

Spolu     -     1 327 € 

 

 0620-1   Rozvoj obce    /   712   nákup budov   +   3 000 € 

 

   

6   Kultúra a šport 

 0820-3   Ostat. kult. služby-kultúra  /   621   poistné do VšZP -     320 € 

/   623   poistné do ost.poisť. -     150 € 

/   625   sociálne poistné -    990 € 

/   637   všeobecné služby-    4 700 € 

  Spolu    -    6 160 € 

 

8   Vzdelávanie  

 Zmena rozpočtu –  Materská škola  /   asistenti učiteľa 610, 620 +  2 120 € 

  

Spolu   +    2 120 €   

 

9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-1   Ďalšie soc. služby-Kl. Dôchodcov /   625   sociálne poistné  -         50 € 

/   633   materiál +       300 €          

/   637   všeobecné služby -   1 660 €   

Spolu          -    1 410 € 

 

 

 

 

 

 1020-2   Ďalšie soc. služby – OSL  /   611   tarifný plat   -    4 100 € 

/   614   odmeny   +   1 600 € 

/   623   poistné do ost.poisť.   -   100 € 

/   625   sociálne poistné   -    210 €   

/   642   transfery jednotliv. +   1 373 €   

Spolu   -    1 437 €              
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v celkovej sume zvýšenie výdavkov        + 13 511 € 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 8 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. 

Bánik, Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

6. Majetkové záležitosti  

6.1 Zrušenie uznesenia č. 54/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Návrh na zrušenie Uznesenia č. 54/2021 sa predkladá z dôvodu, že žiadateľ  Milan Komár 

obec uviedol do omylu, kedy  čestným prehlásením uviedol, že je vlastníkom predmetnej 

garáže. Žiadateľ si musí predovšetkým vysporiadať vlastné majetkovo-právne pomery a až 

následne si môže opätovne požiadať o odkúpenie pozemku pod garážou. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 76/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

RUŠÍ 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva  č. 54/2021 schváleného na rokovaní Obecného 

zastupiteľstva  obce Valaská, dňa 23.júna 2021 – Žiadosť Milana Komára o odkúpenie 

pozemku pod garážou  

 

Dôvodová správa: 

 

Návrh na zrušenie Uznesenia č. 54/2021 sa predkladá z dôvodu, že žiadateľ  Milan Komár 

obec uviedol do omylu, kedy  čestným prehlásením uviedol, že je vlastníkom predmetnej 

garáže. Žiadateľ si musí predovšetkým vysporiadať vlastné majetkovo-právne pomery a až 

následne   si môže opätovne požiadať o odkúpenie pozemku pod garážou.  

 

 
 

 



22 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

Kúdelková, Ing. Bánik) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1(Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.2 Verejno – obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov „ Denné centrum – 

Detičkáreň“  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Obec Valaská na prelomoch rokov 2020 – 2021 zrealizovala investičnú akciu Denného 

centra – Detičkárne“ – alebo detského interiérového  ihriska. Ako formu využívania navrhuje 

dať daný priestor do nájmu za účelom jeho prevádzkovania. 

Obec zvažovala aj  možnosť vytvorenia pracovného miesta, ale máme za to, že by to pre 

obec nebolo výhodné.  Zároveň navrhujeme, že v prípade, že by súťaž nebola úspešná, aby 

bola Detičkáreň využívaná materskou školou Valaská. 

Na pracovnom rokovaní bol uvedený návrh prerokovaný, pričom navrhovaná minimálna 

cena nájmu je 5 eur na meter štvorcový. Pri výmere 113,28m² to činní 556,4 Eur ročne, teda 

47,2 Eur mesačne, pričom do ceny nájmu nie sú zahrnuté energie (voda, elektrika, plyn). 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa zapojila p. Pastírová: 

Sociálna komisia navrhuje schváliť tento bod rokovania.  

 

Návrat PaedDr. Mageru na rokovanie OcZ o 16:31 hod. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 77/72021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. SCHVAĽUJE  

 

Spôsob nájmu nehnuteľného a s ním súvisiaceho hnuteľného majetku obce Valaská podľa § 

9 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení a podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská a to :  

 

1. nehnuteľný majetok, nebytové priestory  Denného centra – Detičkáreň pri parku 

ktoré sú tvorené dvoma nebytovými priestormi:  

 nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe BYTOVÝ DOM OČ 6,8 

nachádzajúci sa na parcele C-KN č. 1675, katastrálne územie Valaská, obec: 
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Valaská, zapísané na LV č. 2025,  podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku 11750/108441, o výmere 57,93 m² 

 nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe BYTOVÝ DOM OČ 6,8 

nachádzajúci sa na parcele C-KN č. 1675, katastrálne územie Valaská, obec: 

Valaská, zapísané na LV č. 2025,  podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku 11400/108441, o výmere 55,35 m² 

spolu o celkovej výmere 113,28 m2. 

 

2. hnuteľný majetok, vybavenie Denného centra – Detičkáreň pri parku v rozsahu 

uvedenom v súpise hnuteľného majetku, ktorý tvorí prílohu podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

 

obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 zb. (Obchodný 

zákonník v platnom znení a podľa § 9 ods. 2písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Valaská s nasledovnými Súťažnými podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže: 

 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

I. 

Úvodné ustanovenie 
Prenájom majetku sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská.  

 

II. 

Predmet obchodnej súťaže 
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom 

majetku a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to: 

 

i. nehnuteľný majetok, nebytové priestory  Denného centra – Detičkáreň pri parku 

ktoré sú tvorené dvoma nebytovými priestormi:  

 nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe BYTOVÝ DOM OČ 6,8 

nachádzajúci sa na parcele C-KN č. 1675, katastrálne územie Valaská, obec: 

Valaská, zapísané na LV č. 2025,  podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku 11750/108441 

 nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe BYTOVÝ DOM OČ 6,8 

nachádzajúci sa na parcele C-KN č. 1675, katastrálne územie Valaská, obec: 

Valaská, zapísané na LV č. 2025,  podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku 11400/108441 

 

ii. hnuteľný majetok, vybavenie Denného centra – Detičkáreň pri parku v rozsahu 
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uvedenom v súpise hnuteľného majetku, ktorý tvorí prílohu podmienok obchodnej 

verejnej súťaže 

 

za účelom prevádzkovania Denného centra – Detičkáreň pri parku osobou spôsobilou na 

prevádzkovanie takého zariadenia.   

 

  

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa majetok ponúka na prenájom je: požadovaná 

cena za prenájom predmetu súťaže je určovaná podľa celkovej výmery a teda výmere 113,28 

m² je 566,4,- eur/rok. Doba nájmu – doba neurčitá.  

3. Cenová ponuka na prenájom majetku sa rozumie najvýhodnejšia ponuka na prenájom 

majetku. 

4. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na dodávku elektrickej energie, vody a plynu.     

 

III. 

Časový plán súťaže 
1. Vyhlásenie súťaže: 13. 9. 2021 

2. Obhliadku majetku možno vykonať v úradných hodinách Obecného úradu vo Valaskej na 

požiadanie navrhovateľa.  

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 15. 10. 2021 

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva, 

najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia súťaže.  

5. Oznámenie vybraného návrhu: do 3 dní od vyhodnotenia. 

6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy do 10 dní od vyhodnotenia. 

IV. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže dňa na úradnej tabuli obce Valaská a na internetovej stránke obce.  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá/podajú 

navrhovateľ/navrhovatelia viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.  

3. Požadovaná cena je cena maximálna.  

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. V. týchto podmienok 

obchodnej verejnej súťaže.  

5. Navrhovatelia nemôžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk, t.j. do 15. 10. 2021. 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predložiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok 

súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.  

7. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach 

súťaže.  

8. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.  

9. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý 

v súťaži zvíťazil.  

10. Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v reštrukturalizácii, v konkurze alebo 

v likvidácii, alebo ktorí majú voči obci Valaská, jej príspevkovým, rozpočtovým 

organizáciám, ako aj k spoločnosti/spoločnostiam s väčšinou účasťou ku dňu podania 
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ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok 

ktorý obec musela odpísať ako nevymožiteľný.  

V. 

Podmienky prenájmu 
1. Cena za prenájom nehnuteľnosti bude hradená podľa podmienok nájomnej zmluvy 

navrhnutých prenajímateľom za podmienok stanovených prenajímateľom.  

2. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť 

ponúknutá na prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri 

posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. Ak nie je ďalší záujemca, t.j. ponuka je 

jediná vyhlasovateľ môže v takomto prípade aj ukončiť obchodnú verejnú súťaž ako 

neúspešnú.  

3. Nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle vyhlasovateľa.  

4. Obsah nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti bude obsahovať primerané 

podmienky uvedené v tejto obchodnej súťaži a podmienky stanovené Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, ďalej len „Zásady“.  

5. Účel prenájmu: prevádzkovanie Denného centra – Detičkáreň pri parku, osobou 

spôsobilou na prevádzkovanie takého zariadenia. Určené pre deti vo veku od 3-12 rokov.  

 

VI. 

Kritériá hodnotenia návrhov 

1. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájmu za m2.  

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude 

priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuky sa priradí poradie č. 2. Takto 

bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.  

3. Víťaz – navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č. 1 sa pozve 

na podpísanie nájomnej zmluvy. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži 

neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach – obec oznámi, poradie ich 

umiestnenia a záver že ich návrhy sa odmietli, a to na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

obce.  

VII. 

Podanie ponuky/návrhu 
1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu 

vyhlasovateľa:  

Adresa – Obec Valaská  

                Námestie 1.mája 460/8 

                976 46 Valaská 

S viditeľným označením – NEOTVÁRAŤ – Návrh na prenájom Denné centrum – 

Detičkáreň pri parku  

Ponuky je možné doručiť osobne na podateľňu počas stránkových dní, alebo poštou. 

Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a 

miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.  

2. Povinné náležitosti návrhu na prenájom majetku:  

1. Presné označenie navrhovateľa, prípadne navrhovateľov (ak sa podáva spoločne 

jeden návrh)  
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2. (Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, tel. 

č.. fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: Názov, sídlo IČO, DIČ, 

konajúcu osobu/zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č. prípadne e-mail).  

3. Cenový návrh 

4. Písomný záväzok, že od vyhlasovateľa prenajme nehnuteľnosť v stave v akom sa 

nachádza v čase podpisu zmluvy, za ním navrhnutú cenu nájmu, ktorú bude uhrádzať 

podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy a na stanovený účel,  

5. Písomný súhlas s podmienkami súťaže, súhlas fyzickej osoby so spracovaním 

osobných údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže,  

6. Ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný /u právnickej osoby aj pečiatka a 

podpis konajúcej osoby/.  

3. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 

ponúk zo súťaže vylúčený.  

 

Vo Valaskej dňa .......................... ...  

                                                                                                           Mgr. Peter Jenča, v.r.            

                                                                                                               starosta obce 

II/ POVERUJE OBECNÝ ÚRAD 
zabezpečením administrácie zverejnenia obchodnej verejnej súťaže podľa schvaľovacej 

časti.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.3 Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Robotnícka, súpisné číslo 361, 

obec Valaská    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Manželia Oračkovci,  Zoltán a manželka Monika zaslali dňa 24.08.2021 ponuku na 

odkúpenie ich nehnuteľností a to rodinného domu nachádzajúcom sa na ul. Robotníckej 361, 

na Piesku. Predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo prenajímali, oni sami žijú v Českej republike. 

Avšak, v súčasnosti nehnuteľnosť prenajímať nechcú, chcú natrvalo zostať v Českej 

republike a momentálne je pre nich objekt záťažou. Cenu na odkúpenie stanovili vo výške 

3000,- Eur.  

Pri preverovaní všetkých skutočností obec zistila, že Oračkovci majú skutočne vecné 

bremeno na predmet nehnuteľnosti a to formou exekučného záložného práva (uvádzajú to aj 

vo svojej ponuke), kde je potrebné uhradiť čiastku 130,39,- Eur a voči obci nemajú 

vysporiadané pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a TKO vo výške 553,28,- Eur. Na základe 

týchto skutočností, obec Valaská navrhuje odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti za 

podmienky, že zaplatí všetky spomenuté pohľadávky, exekútor urobí výmaz ťarchy a až 

následne bude doplatený zvyšok ceny manželom Oračkovcom. 
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Obec Valaská by mohla dané nehnuteľnosti použiť vo svoj prospech na zveľadenie obce, či 

už využitím pre deti a mládež vybudovaním detského ihriska na danom priestranstve. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Sociálna komisia odporúča tento priestor využívať pre deti, ktoré bývajú na Piesku. Dom 

vzhľadom k tomu, že je v nevyhovujúcom stave by bolo vhodné zbúrať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Občania Piesku sú tiež naklonení myšlienky aby tam bolo detské ihrisko.  

 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Vieme v akom stave je tá nehnuteľnosť? Čo s tou nehnuteľnosťou plánujeme robiť? Čo 

budene robiť s tými ľuďmi čo teraz tú nehnuteľnosť obývajú? Vieme v akom stave sú tam 

siete, ktoré sú na pozemok napojené? Akú sumu odhadujeme za sanáciu domu? Aký je 

reálny plán stou nehnuteľnosťou a s tým spojené aj financie?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Majitelia nehnuteľnosti sa tu nezdržiavajú. Je bezpredmetné, že v akom stave sú siete na 

koľko zámerom obce je vybudovať tam detské ihrisko čiže zrovnanie so zemou a oplotenie. 

Dom je v takom stave, že je vhodný len na zbúranie. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Chcel by som dať do pozornosti tú cenu kúpy pozemku. Keď obec predáva tak sa ľuďom 

vidí veľa 5, 6, 7 eur za meter štvorcový. Dobre, že ideme kúpiť, keďže obec tam nemá 

nehnuteľnosť takéhoto typu.  a že sa tam plánuje vybudovať ihrisko. Je to bežná cena za 

takýto pozemok.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Áno o tejto nehnuteľnosti sme sa rozprávali už dlhšiu dobu. Ale čakal som, že sa nebude 

brať do úvahy len ten názor odborných zamestnancov na úrade, ale prizvú s ak tomu všetci, 

ktorí majú záujem o týchto veciach diskutovať. Ktorí sú aj napríklad členmi stavebnej 

komisie. Mohli sme prísť na iné riešenie, postup spoločne a nespoliehať sa len na 

jednostranné stanovisko.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Prečo ste nepovedali na pracovnom stretnutí, že by boli potrebné aj iné názory a pohľady.  

 

 

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

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č.78/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE  
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v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a schváleným rozpočtom obce 

 

kúpu predmetných nehnuteľností:  

 

a) Pozemok na liste vlastníctva č. 266 ako pozemok parcely registra ,,C“, parc. číslo 

2101, o výmere 231 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len 

ako ,,nehnuteľnosť“ 1)  

b) Stavba -  na liste vlastníctva č. 266, druh stavby – rodinný dom, súp. číslo 361, 

nachádzajúci sa na pozemku CKN č. 2101, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie (ďalej aj len ako ,,nehnuteľnosť“ 2)  

 

do výlučného vlastníctva obce Valaská od Zoltána Oračka a Moniky Oračkovej za 

kúpnopredajnú cenu 3 000,- € (slovom tritisíc eur), za podmienky, že súčasťou  kúpnej ceny 

za predmetné nehnuteľnosti 1 a 2 je zahrnuté vysporiadanie ťarchy vedenej na LV č. 266 

(zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 14376/1998/10 zo dňa 22. 

10. 2008, ktorá je vo výške 130,39,- Eur a pohľadávky vedenej obcou Valaská za TKO 

a Dani z nehnuteľnosti na nehnuteľnosti 1 a 2,  vo výške  553,28,- Eur. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová MSc.,  ) 

Uznesenie schválené 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6.4. Žiadosť Ľubomíra Oláha o prenájom obecného bytu    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Žiadateľ Ľubomír Oláh,  požiadal o prenájom obecného bytu č. 6 na 3.podlaží, vchod č.5, 

bytový dom súp. číslo Námestie 1.mája 460,  evidovaný na LV č.2198 pre okres Brezno, 

katastrálne územie Valaská. Jedná sa o nájomný byt, v ktorom skončila nájomná zmluva 

s dobou nájmu 1 rok. Nájomca bol riadne vybratý a odporučený Komisiou pre sociálne veci 

a školstvo. Pokračovanie nájmu predstavuje plynulý príjem obci. Nájomca si bude riadne 

plniť svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Zámer prenajať identifikovaný 

majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení neskorších predpisov bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 24.08.2021.  

 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Sociálna komisia odporúča tento nájom prenajať p. Oláhovi.  
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Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.79 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Ľubomíra Oláha  o prenájom obecného bytu 

II.  Vyhlasuje pre účel prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská  

 

Byt č.6 na 3.podlaží, vchod č.5, bytový dom, 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.6 na 3.podlaží, vchod č.5, bytový dom, 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  

Ľubomírovi Oláhovi, trvale bytom Námestie 1.mája 460/5, 976 46 Valaská. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ žije dlhodobo v sociálne slabých podmienkach. 

Spoločne s ostatnými členmi rodiny bývajú v stiesnených priestoroch malého bytu. Žiadateľ 

je riadne zamestnaný a nie je predpoklad, že by si neplnil povinnosti voči prenajímateľovi. 

Voči obci nemá žiadne pohľadávky. Nájom predstavuje plynulý príjem obci.   

Pre nájomcu: Ľubomír Oláh, Námestie 1.mája 460/5, 976 46 Valaská 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: nájomný byt    

Výška nájmu: 50 eur/mesačne (okrem úhrad spojených s užívaním bytu na základne 

Mesačného predpisu zálohových platieb) 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Ing. Bánik) 

PROTI:  0 

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

Uznesenie schválené 

 

6.  Majetkové záležitosti 

6. 5.  Zmena zmluvných podmienok nájomnej zmluvy č. INT_059/2020 zo dňa 21. 8. 

2020 medzi Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová a obcou Valaská  
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Nadväzujúc na rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva z 19. augusta 2021 

a prijatého uznesenia č. 69/2021 je predložený návrh Dodatku č. 1 k platnej zmluve medzi 

Futbalovým klubom Železiarne Podbrezová a obcou Valaská. Predmetný návrh dodatku 

vám bol v rámci materiálu doručený a bol prerokovaný na pracovnom stretnutí minulý 

týždeň.  Z dôvodu administratívnej chyby v písaní je predmetom dodatku aj cena 1Euro/rok, 

v materiáli bola uvedená suma 1euro/mesiac. Obecné zastupiteľstvo však uznesením 

č.43/2020 schválilo cenu nájmu ako som už povedal 1 Euro/rok po dobu do 31. 12. 2025. 

Predmetný návrh Dodatku bol prerokovaný aj s druhou stranou, tj. Futbalovým klubom 

Železiarne Podbrezová, ktorý k predmetnému návrhu dodatku nemá žiadne výhrady.   

Počas mesiaca august FK Železiarne Podbrezová realizovali podzemný zavlažovací systém, 

na ktorý mu obecné zastupiteľstvo dalo súhlas. Naďalej chce do daných priestorov 

investovať vlastné finančné prostriedky aj za cenu toho, že po skončení nájmu všetko zostane 

v majetku obce. Futbalový klub Železiarne Podbrezová chce ďalej vybudovať dve šatne, 

sklad, sociálne zariadenia a podobne. Z uvedeného dôvodu je doba nájmu navrhnutá po dobu 

15 rokov. Ďalšie zmluvné podmienky sú len bližšou špecifikáciou činnosti a postupov.  

Podotýkam, že pracovného stretnutia obecného zastupiteľstva 2. septembra 2021 sa zúčastnil 

k danému bodu rokovania aj generálny manažér pán Poliaček a prezident nášho OFK Slovan 

Valaská p. Antal. Pán Poliaček potvrdil, že k predmetnému návrhu nemá žiadne výhrady 

a prezentoval ďalšiu činnosť predovšetkým s dôrazom na mládež. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Či bola na pracovnom stretnutí diskusia ohľadom činnosti s deťmi a mládežou, ktorej by sa 

mal venovať Futbalový klub ŽP a náš OFK Slovan Valaská? Otázky položené k nájomnej 

zmluve. Všetky investície, ktoré budú použité na pozemku budú stále konzultovať s nami?   

Aj tie, ktoré si budú financovať s nami? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Všetky zásahy, ktoré budú Železiarne Podbrezová vykonávať musia ísť cez Obecné 

zastupiteľstvo.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.80/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. INT_059/2020 zo dňa 21. 8. 2020 

o nájme nehnuteľností medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ:    

Názov:    Obec Valaská 

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

Zastúpená:   Mgr. Petrom Jenčom, starostom obce Valaská 
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IČO:    00 313 904 

DIČ:    SK2021170030  

 

a 

 

Nájomcom: 

Obchodné meno:  FK Železiarne Podbrezová a.s. 

Sídlo:    Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová 

Zastúpená:                              .................................................. 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrica Odd. Sa, 

vl. č. 1142/S 

IČO:    50 922 602 

DIČ:    2120522437 

 

s cieľom zmeny a doplnenia zmluvných podmienok a to najmä zmena doby nájmu, 

zmien znášania nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie, vody a plynu, 

zmeny spôsobu a podmienok investovania do predmetu nájmu, zmena výkonu správy 

na predmete nájmu.   Všetky zmeny sú uvedené v Dodatku č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tohto uznesenia.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

 

7. Rôzne 

7.1. Stanovisko obce o využití obecného domu na u. Tatranská  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ešte v mesiaci júl bola vykonaná obhliadka rodinných domov na Tatranskej ulici nezávislou 

stavebnou firmou a samostatným odborným referentom na úseku investícií, životného 

prostredia a stavebného poriadku. V skratke, na mieste bolo konštatované: 

Stavba bola dlhodobo neobývaná,  neudržiavaná a je v zanedbanom a dnešným podmienkam 

v nevyhovujúcom stave. Vybavenie a konštrukcie sú zastarané, nevyhovujúce súčasným 

technickým normám, niektoré konštrukcie sú opotrebované, poškodené a na konci svojej 

životnosti. Celý objekt je nie odizolovaný voči zemnej vlhkosti, čo sa prejavuje vlhnutím 

muriva na prízemí. Dispozičné usporiadanie stavby je nevhodné, nakoľko sa jedná o dva 

spojené domy so samostatnými vstupmi. 

Prípadná rekonštrukcia stavby by sa dotkla všetkých stavebných prvkov, bolo by potrebné 

odizolovať murivá a podlahy od zemnej vlhkosti, zatepliť objekt a pravdepodobne 

vybudovať aj nové prípojky inžinierskych sietí. 

Odhadované náklady (jedná sa o hrubý odhad stavebnej firmy) a základe realizácie 

podobných stavieb: 

 Sanácia stavby cca 30 tisíc Eur 
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 Kompletná rekonštrukcia stavby min.  150 tisíc Eur 

 

Stanovisko obce: 

Navrhujem predmetný objekt sanovať a využiť daný priestor na výstavbu prípadného 

denného stacionára pre seniorov a občianske zduženia pôsobiace v obci.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Tento dom bol kupovaný aj z tohto dôvodu, že má určitú historickú hodnotu. Sanácia je za 

mňa príliš radikálna. Kupovali sme to s prvotnou myšlienkou, že ten dom zrekonštruujeme. 

Čo Vás presvedčilo, že tú  budovu treba sanovať a zrušiť?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Dom nie je vyhovujúci. Dom sme nekupovali za účelom kultúrnej pamiatky. Ten dom stál 

44 tisíc eur a nie 50 tisíc eur.   

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Nekupovali sme ten dom ako historický pamiatku. Ak sú tam historické veci tie sa dajú inde 

uložiť. Môj názor je, že zbúrať to lebo je to všetko mokré a postaviť tam niečo nové.    

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Za mňa je toto rozhodnutie urýchlené. Nemali by sme s takýmto niečím súhlasiť. 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Beriete to len na vedomie, nerozhodujeme teraz o búraní.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

Prikláňam sa k tomu názoru tak ako je napísaný v návrhu uznesení. Dva krát som sa zúčastnil 

prehliadky domu na Tatranskej a vypočul si názory. Určite sa budeme musieť k tomuto bodu 

vrátiť a dať jasné stanovisko ako ďalej.  

 

Faktická poznámka Ing. Rolincovej MSc. na Ing. Bánika: 

Ani jedna komisia nedala stanovisko, že ten dom treba sanovať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Ak sa rozhodneme ten dom sanovať bolo by vhodné ten majetok (nástroje, nábytok, 

korešpondenciu atď. ) spísať a následne ho uchovať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Každý zásah do majetku obce sa prerokováva. Máme napr. veľa organizácii, ktoré nemáme, 

kde umiestniť.. Všetci dobre vieme prečo sme ten dom kupovali.  
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Do rozpravy sa prihlásila p. Dobrotová: 

Určite sa budeme ešte k tomu domu vyjadrovať.  

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Bolo by dobré, aj keď je to ťažké tú svoju emóciu v sebe udržať. Je dobré sa vzájomne 

rešpektovať.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.81/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

stanovisko obce k využitiu „obecného domu na Tatranskej ulici“- nachádzajúci sa na parc. 

č. 250, výmera 97m², s.č. 221, druh stavby rodinný dom, a nachádzajúci sa na parc. č. 251, 

výmera 87m², s.č. 220, druh stavby rodinný dom, zapísané na LV č. 980, k.ú. obce Valaská, 

Valaská.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

 

7. Rôzne 

7.2. Návrh na odvolanie a menovanie kronikára obce Valaská   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dňa 26. 8. 2021 bola na obecný úrad Ing. Zuzanou Medveďovou, kronikárkou obce 

doručená Výpoveď dohody o pracovnej činnosti v zmysle § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce. V súlade s prijatým Všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2017 

o vedení kroniky obce Valaská  je potrebné kronikárku obce obecným zastupiteľstvom 

odvolať. Ako všetci veľmi dobre vieme, problém s kronikou je dlhodobý. Ťahá sa to 

niekoľko rokov. Pani inžinierka bola menovaná do funkcie kronikárky  marci 2016. Od 

roku 2017 máme prijaté všeobecne záväzné nariadenie obce o vedení kroniky. Žiaľ do 

dnešného dňa nemáme odsúhlasené zápisy do kroniky od roku 2011. Pani inžinierka už 

dlhšiu dobu avizovala, že už nepôsobí v obci a výkon kronikárky jej to sťažuje. Konečne sa 

nám podarilo získať ďalšieho možného kandidáta, kandidátku, lebo aj to bolo veľmi 

náročné,  ktorá sa chce vedeniu kroniky venovať. Je to pani Mgr. Magerová, ktorú zároveň 

navrhujem na post kronikárky obce Valaská.  
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Koľko rokov nám v kronike chýba? Kde sa momentálne historická kronika nachádza?  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Od roku 2011 nie sú žiadne zápisy. A kronika sa nachádza u p. Medveďovej. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Ďakujem p. Medveďovej za jej prácu kronikárky. A novej p. kronikárke prajem dobrú prácu 

a spoluprácu so subjektmi a obecným úradom. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

V akom stave je kronika? Od roku 1994 je problém s kronikárom v obci Valaská a spísaním 

kroniky. Ja sa prikláňam k personálnym zmenám s tým aby sa to už s kronikou dotiahlo.  

Bolo by vhodné novú p. kronikárku oboznámiť čo ju čaká. Kronikár by mal spĺňať nejaké 

náležitosti.  

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Ďakujem novej kronikárke p. Magerove, že sa na prácu kronikárky dala. Mám skúsenosti s   

prácou kronikárky, ovládam náležitosti, ktoré sú potrebné preto jej v prípade potreby veľmi 

rada a ochotne pomôžem.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Ďakujem p. Medveďovej za jej prácu kronikárky a taktiež p. Magerovej, že sa odhodlala na 

prácu kronikárky. Na kultúrnej komisii sme tento bod preberali. Na tomto zastupiteľstve 

mali schvaľovať zápis do kroniky, ale na základe toho, že zápis nebol vyhovujúci sme tento 

bod z rokovania stiahli.   

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Ako to vidíte p. Starosta je možné dopísať tú kroniku aj spätne behom budúceho roka? 

Plánujeme digitalizovať kroniku? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Určite moju snahou je aby sme skompletizovali kroniku. Digitalizácia je otázka času. Najprv 

nech to dáme všetko do kopy a potom by sme sa mohli venovať digitalizácii.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

 

Uznesenie č. 82/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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I/ ODVOLÁVA 

v zmysle §8 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o vedení kroniky obce 

Valaská na návrh starostu obce Mgr. Petra Jenču, Ing. Zuzanu Medveďovú z pozície 

kronikára obce Valaská ku dňu 10. 9. 2021 

 

II/ MENUJE 

v zmysle §8 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o vedení kroniky obce 

Valaská na návrh starostu obce Mgr. Petra Jenču, Mgr. Kristínu Magerovú na pozíciu 

kronikára obce Valaská ku dňu 15. 9. 2021 

 

Dôvodová správa 

Dňa 26. 8. 2021 bola na obecný úrad Ing. Zuzanou Medveďovou, kronikárkou obce 

doručená Výpoveď dohody o pracovnej činnosti v zmysle § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce. V súlade s prijatým Všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2017 

o vedení kroniky obce Valaská  je potrebné kronikárku obce obecným zastupiteľstvom 

odvolať. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Mgr. Hlaváčik, Pastírová, 

Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1(PaedDr. Magera ) 

Uznesenie schválené 

 

7. Rôzne 

7.3. Návrh na odvolanie člena Komisie pre šport a menovanie člena Komisie pre šport 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Vendelín Štrba sa vzdal členstva na zasadnutí Komisie pre šport dňa 31. 8. 2021 bez udania 

dôvodu, pričom za nového člena Komisie pre šport navrhol Radovana Antala. Uvedený 

návrh mi predseda Komisie pre šport predniesol a ja uvedený materiál predkladám na 

rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta dal slovo predsedovi Komisie pre šport PaedDr. Magerovi: 

Všetky náležitosti boli splnené aj na základe rokovacieho poriadku komisie. S vymenovaním 

nového člena nebol problém, všetci prítomní na komisii súhlasili.  

 

  

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Do zápisu z poslednej športovej komisie konanej 31.8.2021 je potrebné doplniť vzdanie sa 

p. Štrbu a návrh na menovanie nového člena p. Antala. Chcela by som sa opýtať či máme 

všetky potrebné náležitosti aby sme mohli právoplatne nového človeka menovať? 
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Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magerovi.: 

Áno všetky náležitosti boli splnené tak aby to sedelo podľa rokovacieho poriadku komisií.   

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 83/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I. ODVOLÁVA 

 

v zmysle §7 ods. 1 a § 10 písm. c)  Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva 

obce Valaská člena Komisie pre šport Vendelína Štrbu  

 

II. MENUJE 

 

V zmysle §7 ods. 3  Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská 

na návrh predsedu Komisie pre šport za člena Komisie pre šport z radov neposlancov – 

Radovana Antala. 

 

Dôvodová správa: 

Vendelín Štrba sa vzdal členstva na zasadnutí Komisie pre šport dňa 31. 8. 2021 bez udania 

dôvodu, pričom za nového člena Komisie pre šport navrhol Radovana Antala. Uvedený 

návrh predseda Komisie pre šport predniesol starostovi obce, ktorý materiál predložil na 

rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 10 (Ing. Dundovič, Krupa, Ing. Rolincová MSc., Dobrotová, Mgr. Hlaváčik, Pastírová, 

Vrbovský, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Vážení poslanci, otváram bod Interpelácie poslancov na starostu obce.  

  

Mgr. Hlaváčik –  

Aká je situácia v procese osamostatnenia kultúrneho domu do majetku obce?   

 

p. Krupa –  

V minulosti sme od štátu dostávali peniaze na protipovodňové akcie. Je možné na budúci 

rok na rozpočtovať peniaze na čistenie záchytných nádrží v potôčkoch je tam veľký nános?  

 

PaedDr. Magera –  
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Ako bude využitá drevná hmota z líp, ktoré boli zrezané na spojovacej ulici medzi 

Októbrovou a TDH ulicou? 

p. Vrbovský -   

Prístup pre deti, mamičky s kočíkmi a hendikepovanými na vozíčku na železničnej stanici 

je zlý. Po tých chodoch sa im ťažko ide. Je potrebné s tým niečo urobiť. 

Požiadavka od mamičiek či by nebolo možné vybudovať niečo aj pre maličké deti?  

Pri kaplnke v Starej Valaskej sú koše na separovaný odpad, ktoré pôsobia nie pekne. Viem, 

že na niektorých miestach v Starej Valaskej sú pri košoch kamery, zaujímalo by ma či sa 

podarilo niečo zistiť a či boli postúpené aj dáke kroky? Pri košoch sa stále robia skládky. 

 

Ing. Rolincová MSc. –  

Ako to vyzerá so stromom na Októbrovej ulici, jedná sa o smrek, ktorý je na tej ceste ako 

sa ide na Základná školu, pretože zasahuje do balkónov? 

Prebieha momentálne frézovanie a asfaltovanie cesty bolo tam aj stretnutie, na ktorom sa 

zúčastnil aj p. starosta  boli rôzne otázky aj  ohľadom sklonu cesty a tak ďalej ako to 

nakoniec dopadlo a či tie pripomienky občanov boli zohľadnené a ako sa komunikuje 

s tým investorom, ktorý tú cestu robí a aký tam máme my dohľad?    

Ako to vyzerá s cyklotrasou?    

Aký stav je ostatných spevnených plôch v obci?  

V akom stave je projekt na rekonštrukciu telocvične?  

Nemáme stále urbanistickú štúdiu chcela by som vedieť v akom stave to je?  

V akom stave je projekt Tajch v Starej Valaskej? 

Ako sa rieši bezbariérovosť pre Zdravotné stredisko?  

Čo ideme robiť s projektom Hronská, ako ideme ďalej postupovať? 

 

p. Dobrotová -  

Na Hronskej ulici sa pod Blahútovcami od Jednoty smerom dole tvorí smetisko.  

Ako je využívaná nádoba na biologický odpad, ktorá je na prevádzkarňach? 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Skládku dám preveriť. A nádoba na biologický odpad je využívaná minimálne.  

 

PaedDr. Magera –  

Kde sa nachádza Lipové drevo, ktoré bolo spílené?   

Neplánuje obec vybudovať mini detské ihrisko na ul. Hronská č. 20? 

Neplánuje obec umiestniť kamerový systém k novému Agátovému ihrisku? 

 

Ing. Rolincová MSc. –  

Bolo by vhodné umiestniť smetný kôs na nové detské ihrisko.  

Na stavebnej komisii bude potrebné aby sme sa zamerali na kritické úseky (záplavové zóny) 

v čase dažďov. Uvažuje obecný úrad skrz tejto situácie o vodozádržných opatreniach?   

   

Mgr. Hlaváčik -  

Požiadavka od volejbalistov ohľadom novej siete na multifunkčné ihrisko.   
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9. Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili: 

 

PaedDr. Magera –  

Vysvetlenie prečo by bolo vhodné vybudovať nové ihrisko na ul. Hronská č. 20.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Ihrisko plánujeme vybudovať na budúci rok. Plánujeme vybudovať viacej mini detských 

ihrísk. 

 

p. Pastírová –  

Robí sa zle na novom ihrisku, bohužiaľ včera došlo už k úrazu. Na sociálne komisii sme sa 

zhodli, že je potrebné aby na Hronskej ulici 20 bolo vybudované ihrisko.   

Priestor, ktorý mali futbalisti  bude naspäť odovzdaný obci. Bolo by vhodné aby ten priestor 

odovzdali čím skôr aby obec mohla rozhodnúť čo ďalej s týmto priestorom.   

Na cintoríne sa porušuje VZN. Na cintoríne je vybudovaná „mohyla“ s kovaným plotom. 

Podali si na toto povolenie? 

Predajcovia na tržnici nechávajú za sebou smeti.   

Na komisii si prejdeme kritické miesta v čase dažďov.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Apeloval som na rodičov aby si dávali pozor na svoje deti a aby upozornili deti a aj rodičov  

v prípade potreby. Pán na cintoríne mal „ohlasovačku“ a ostatné veci si preverím. Tržnicu 

budeme kontrolovať častejšie .  

 

p. Krupa –  

Ohľadom vybudovania pomníka na cintoríne a kovaného plotu boli urobené fotky a aj miera 

sa zobrala a dalo sa to na daňový referát aby vedeli stanoviť poplatky.  

 

Ing. Peter Bánik -   

Veľa otázok resp. interpelácii na starostu sa dajú riešiť s obecným úradom na inom fóre ako 

je Obecné zastupiteľstvo. Myslím, že dá sa to riešiť na pracovných stretnutiach, ktoré máme 

pravidelne aj so starostom obce.  

 

 

PhDr. Mgr.  Kúdelková – 

Pri lekárni by bolo potrebné zriadiť jedno parkovacie miesto len pre telesne postihnutých 

a pre sanitku.   

Na tržnici si starší ľudia nevládzu pri naberaní vody držať nádobu. Bolo by potrebné urobiť 

niečo, kde by si pri naberaní vody nádobu položili.  

Na Partizánskej ul. je to s tou tečúcou vodou hrozné, kanále sú zapchaté. Všetko nám to aj 

susedovcom tečie do dvora. 
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Je nutné na Partizánskej ul. osadiť retartdéry, spomaľovacie prahy. Je to tam veľmi 

nebezpečné.         

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Na cintoríne bude miernejší schodík aby ľudia s menšou mobilitou mali prechod umožnení. 

Úplná bezbariérovosť sa na cintoríne nedá spraviť kvôli tomu, že kopec je strmí. Viem, že 

je problém s vodou na Partizánskej ul. keď sú dažde.. Riešim to aj s VÚC.   

 

PhDr. Mgr.  Kúdelková – 

Na Partizánskej ul. je aj problém s parkovaním. Apelujem na všetkých občanov aby si svoje 

autá parkovali v dvoroch. Je to potrebné aj kvôli bezpečnosti.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Všetko spomenuté riešime. Na budúci rok plánujeme značenie parkovacích miest. Určite by 

som šiel do represie. Apelujem na všetkých občanov nielen na Partizánskej ul. aby svoje 

autá parkovali vo svojich dvoroch.  

 

PaedDr. Magera –  

Na záhradnej ul. je neoznačená križovatka dosť často sú tam problémy, zápchy.. 

Poďakovanie všetkým čo sa zúčastnili na športových dňoch a za ich spoluprácu. V sobotu 

18.9.2021 bude vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien.  

 

p. Krupa –  

Hnoj z Potôčok sa už odváža. Prejazd cez záhradnú je zakázaný.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Odpoveď p. Magerovi už sme to raz zabezpečili kvetináčmi a do rána boli kvetináče 

odtiahnuté. Boli sme na stretnutí  aj so Slovenskou správou ciest.  

 

Ing. Dundovič -  

Vysvetlenie ľuďom ako to funguje. Týždeň pred riadnym OcZ mávame pracovné 

zastupiteľstvo, na ktorom si úplne všetko prejdeme, prediskutujeme. Preto niektorí poslanci 

nemajú potrebu niečo pripomienkovať.  

 

Ing. Rolincová MSc. – 

Bolo by možné robiť Valaštiansky hlásnik aj farebne? Obsahovo aj vizuálne je veľmi pekný. 

To akým spôsobom sa informujú občania, aj keď má p. starosta jednu stránku vo 

Valaštianskom hlásniku nie je dostatočné. Predseda dáva podnet na zvolenie komisie nečaká 

na podnet obce. Ako mám zareagovať, keď sa má občan spýta, že Technické služby majú 

nový plot a občania nemajú kvetinovú výzdobu. Všetci sme tu preto lebo nás občania zvolili. 

Všetkým zúčastnením aj všetkým čo športový deň organizovali patrí jedno veľké ďakujem.    

 

p. Krupa –  

Preto, že sme nemali dlhšiu dobu stavebnú komisiu som šiel osobne za našim novým 

referentom stavebného úseku a rozvoju obce, ktorý mi povedal venujeme sa momentálne 
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investíciám dávam do kopy materiál na stavebnú komisiu, keď ho budem mať pripravený 

predložím Vám ho a budete môcť komisiu zvolať.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Plot a kvety sú dve rozdielne veci minimálne rozpočtu. Treba si overiť riadne veci aby sme 

zbytočne nezavádzali občanov.  

 

11. Záver 

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

riadne rokovanie  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Zároveň si dovolil pozvať na pripravovaný „trojdeň“ 17. až 19. september. A informovať o  

technických pripomienkach k programu. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia je 

potrebné zdôrazniť, že ideme podľa Covid automatu – kultúrne podujatia –v režime základ. 

Teda podujatia sú určené všetkým (neočkovaným, očkovaným, prekonaným, testovaným). 

Z uvedeného dôvodu budeme kapacitne limitovaní.  

Napriek tomu verím, že podujatie zvládneme a všetci si odnesú z „trojdnia“ umelecký 

zážitok. 

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 08. septembra 2021 

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

zasadnutie zo dňa 08. septembra 2021- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-8-9-2021/.  

 

 

 

Valaská, 13.9.2021 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková                                         Martin Krupa 

 overovateľ zápisnice                  overovateľ zápisnice  
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