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Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Dňa 10. novembra 2021 v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:09 hod. 

Koniec zasadnutia: 19:05 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Mgr. Hlaváčik, Pastírová, Vrbovský, PhDr. Mgr.  

Kúdelková, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Karolová 

 

 

Ospravedlnení: Ing. Bc. Pohančaníková, Ing. Rolincová MSc.   

 

Prítomný: Ing. Alexandra Poliaková, Ing. Zuzana Slivková, Mgr. Janka Maličká,  

Mgr. Alena Neuzerová, Danka Králiková  

 

Hostia: PaedDr. Michaela Badinková, Mgr. Iveta Babčanová, PaedDr. Adriána Škrváňová 

DiS.art., Michal Lengyel.   

 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril devätnáste  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 poslancov, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: 

hlavná kontrolórka obce, Ing. Bc. Pohančaníková, Ing. Rolincová MSc.   

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 04. novembra 2021 a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení OcZ obce Valaská  k 31. 10. 2021 

5. Návrhy VZN 

5.1.Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

Valaská 

5.2.Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2021 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 

6.2.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 10/2021 

6.3.Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

6.4.Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ 

Valaská  

7. Majetkové záležitosti 

7.1.Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom Denného centra – Detičkáreň 

pri parku  
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7.2. Cenník pozemkov – Záhradky 

7.3.Schválenie Dodatku k Zmluve č. INT_108/2017- Slovanet 

7.4.Ukončenie Zmluvy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice 

7.5.Informatívna správa  k oprave oporného múru na ul. Pod Hrbom 

8. Rôzne 

8.1.Schválenie štatútu obce Valaská 

8.2.Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019 

8.3.Návrh na zrušenie uznesenia č. 401/2014 

8.4.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Valaská za šk. 

rok 2020/2021 

8.5.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Valaská za školský rok 

2020/2021 

8.6.Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy J. Simana za školský 

rok 2020/2021 

9. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

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

 

Nikto sa nevyjadril k návrhu programu rokovania. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu. 

 

Uznesenie č. 84 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Program 19. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení OcZ obce Valaská  k 31. 10. 2021 

5. Návrhy VZN 

5.1.Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

Valaská 

5.2.Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2021 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 

6.2.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 10/2021 

6.3.Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

6.4.Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ 

Valaská  
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7. Majetkové záležitosti 

7.1.Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom Denného centra – Detičkáreň 

pri parku  

7.2. Cenník pozemkov – Záhradky 

7.3.Schválenie Dodatku k Zmluve č. INT_108/2017- Slovanet 

7.4.Ukončenie Zmluvy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice 

7.5.Informatívna správa  k oprave oporného múru na ul. Pod Hrbom 

8. Rôzne 

8.1.Schválenie štatútu obce Valaská 

8.2.Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019 

8.3.Návrh na zrušenie uznesenia č. 401/2014 

8.4.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Valaská za šk. 

rok 2020/2021 

8.5.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Valaská za školský rok 

2020/2021 

8.6.Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy J. Simana za školský 

rok 2020/2021 

9. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

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

rokovania. 

 

 

Nikto nemal iné návrhy na doplnenie, resp. zmenu programu rokovania.  

 

 

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 navrhol poslancov: Milena Dobrotová, Mgr. Róbert Hlaváčik

  

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Ján Dundovič   

Za členov: PaedDr. Matúš Magera, Ing. Peter Bánik 
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Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Uznesenie č. 85/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Milena Dobrotová, Mgr. Róbert Hlaváčik 

     

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: PaedDr. Matúš Magera, Ing. Peter Bánik 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Správa o plnení o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 10. 

2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Správu o plnení uznesení k 31. 10. 2021 ste všetci obdržali, na pracovnom stretnutí vám boli 

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

rokovania.   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.   

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 86/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 10. 2021   
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Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  do 31.10.2021 

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na 

OcZ 8.9.2021 

2021 71/2021 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 72/2021 Procedurálne otázky ( určenie zapisovateľov 

a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)   

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 73/2021 Správa o plnení uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obce Valaská, konaného 08. 09. 2021 

 

V plnení  

2021 74/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2021 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 75/2021 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. 8/2021 

1. použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na úhradu kapitálových výdavkov v sume  

3 000 EUR 

  

Splnené, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania  

2021 76/2021 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 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania  

2021 77/2021 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 : 

V plnení 
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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: 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 

II/ POVERUJE OBECNÝ ÚRAD 

zabezpečením administrácie zverejnenia obchodnej 

verejnej súťaže podľa schvaľovacej časti. 

  

2021 78/2021 SCHVAĽUJE 

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,,nehnuteľ.“ 2) 

do výlučného vlastníctva obce Valaská od Zoltána Oračka 

a Moniky Oračkovej za kúpnopredajnú cenu 3 000,- € 

V plnení 
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(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. 

  

2021 79/2021 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) 

  

Splnené, zmluva 

podpísaná, 

zverejnená. 

Navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania.  

2021 80/2021 SCHVAĽUJE 

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 

INT_059/2020 zo dňa 21. 8. 2020 o nájme nehnuteľností 

medzi zmluvnými stranami: 

Splnené, zmluva 

zverejnená, 

navrhujeme  
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Prenajímateľ: 

Názov:    Obec Valaská 

Sídlo:    Námestie 1. mája 460/8, 976 

46 Valaská 

Zastúpená:   Mgr. Petrom Jenčom, 

starostom obce Valaská 

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. 

 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 81/2021 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. 

 

 

 

V plnení 
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2021 82/2021 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 

 

Informatívne, 

navrhujeme  

vypustiť zo 

sledovania 

2021 83/2021 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. 

 

  

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

5. Návrhy VZN  

5.1. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

Valaská    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Nakoľko podľa zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii je ustanovená 

možnosť obciam všeobecne záväzným nariadením zakázať alebo obmedziť používanie 

niektorých druhov pyrotechnických výrobkov na území obce, Obec Valaská v súlade s 

vyššie uvedenými ustanoveniami pristúpila k prijatiu takéhoto VZN, ktoré zakazuje 

celoročné používanie pyrotechnických výrobkov na území obce, s výnimkou dňa 31.12. 

kalendárneho roka (Silvestra) v čase od 15:00 hod. do 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku 

do 03.00 hodiny. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára 

do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom 

obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie 



10 

 

F2 a F3.Predmetný návrh VZN bol prerokovaný na sociálnej komisii, ktorá predmetný návrh 

odporúča schváliť. 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od  25. októbra 

2021. V rámci pripomienkového konania nebola doručená žiadna pripomienka. V rámci 

pracovného stretnutia poslancov k rokovaniu OcZ neboli zo strany poslancov dané žiadne 

pripomienky.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 87/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade s § 4 ods. 3 písm. n)  a § 6 ods. 1 zákona            č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších prepisov na všeobecne záväznom nariadení č.5/2021  o obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

                   

  

5. Návrhy VZN 

5.2 Návrh dodatku č. 1 k VZN 1/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 
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Návrh Dodatku je predložený z dôvodu ďalších návrhov do evidencie pamätihodnosti obce 

Valaská, ktoré boli prerokované na Komisii kultúry pri OcZ. Jedná sa o doplnenie 

pamätihodností Lipa pri kostole sv. Martina, Ženský a mužský valaštiansky kroj, Organ – 

historický hudobný nástroj, v rámci Udalostí - Prvá písomná zmienka o obci Valaská, 

Oslobodenie obce Valaská. 

Predmetný návrh pamätihodností bol prerokovaný na komisii kultúry, ktorá uvedené návrhy 

odporučila zapracovať do predmetného návrhu Dodatku VZN. Návrh dodatku bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce od 25. októbra 2021 a v rámci 

pripomienkového konania neboli doručené žiadne pripomienky.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 88/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu    DODATOK č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu  č. 1/2021 Evidencia pamätihodností obce Valaská 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

na základe § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu na DODATKU č. 1 k Všeobecne záväznú nariadeniu č. 

1/2021 Evidencia pamätihodností obce Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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6. Ekonomické záležitosti  

6.1 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál ste všetci obdržali, zároveň bol prerokovaný na finančnej komisii a na  pracovnom 

rokovaní obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

 

Ing. Zuzana Slivková: 

Ide o účelové rozpočtové opatrenie. Sú to prostriedky štátneho rozpočtu tak sa berú len na 

vedomie.   

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Finančná komisia odporúča zobrať na vedomie túto správu o vykonaných zmenách 

rozpočtu.    

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 89/2021 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 9/2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.2 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál ste všetci obdržali, zároveň bol prerokovaný na finančnej komisii a na  pracovnom 

rokovaní obecného zastupiteľstva.  
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Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania:  

 

Ing. Zuzana Slivková: 

Je to opatrenie v kompetencii starostu. Nemenia sa celkové príjmy ani celkové výdavky.    

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič : 

Finančná komisia odporúča tento bod zobrať na vedomie.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 90/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 10/2021 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.3 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2021     

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál ste všetci obdržali, zároveň bol prerokovaný na finančnej komisii a na  pracovnom 

rokovaní obecného zastupiteľstva.  

 

 

Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

 

Ing. Zuzana Slivková: 

Predkladáme návrh na zmenu rozpočtu preto lebo pre opatrovateľky bude poskytnutá 

mimoriadna odmena, ktorá bude po vyplatení refundovaná UPSVaR z tohto dôvodu to 

musíme mať najprv na rozpočtované.   
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Som rád, že obec sa zapojila do tohto projektu a využila systém refundácie a odmenila 

pracovníčky v sociálnych službách. Len upozorňujem na to, že presun tých 6000 eur je 

z rezervného fondu.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Ako člen finančnej komisii odporúčam prijať toto rozpočtové opatrenie.  

 

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

o prednesenie návrhu uznesenia:  

 

Uznesenie č. 91/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

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

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 

 

1. presun rozpočtovaných  finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

úhradu kapitálových výdavkov v sume 6 000 EUR 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

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 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

 

presun výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná správa    /   611   tarifný plat  -   3 000 € 

/   625   poistné           -    1 048 € 
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Spolu     -    

4 048 € 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620-1   Rozvoj obce  /   716   projektová dokumentácia   -   6 000 € 

         (vodozádržné opatr.)  

   

 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1   Náboženské a iné spol.služby/   716   projektová dokumentácia +  6 000 € 

(Dom smútku) 

 

9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-2   Ďalšie soc. služby – OSL  /   611   tarifný plat   +   3 000 € 

/   621   poistenie do VŠzP   +   100 € 

/   623   poistné do ost.poisťovní+200 € 

/   625   sociálne poistné   +   748 €   

Spolu             +   4 048 €              

 

v celkovej sume presun výdavkov                                         

0 € 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.4. Návrh schválenia odmien poslancom OcZ Valaská a členom komisií pri OcZ 

Valaská     

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Materiál ste všetci obdržali, zároveň bol prerokovaný na finančnej komisii a na  

pracovnom rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

 

Starosta otvoril  rozpravu : 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
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Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 92/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

1. Odmeny poslancov OcZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko Suma 

Ing. Ján Dundovič 200,- 

Ing. Peter Bánik                           100,- 

PaedDr. Matúš Magera 100,- 

Martin Krupa 100,- 

Blažena Pastírová 100,- 

Milena Dobrotová 100,- 

Mgr. Róbert Hlaváčik 100,- 

PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková 100,- 

Ing. Zuzana Rolincová MSc. 100,- 

Mgr Lucia Karolová 100,- 

Jozef Vrbovský 100,- 
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Pokračovanie uznesenia č. 92 /2021 z rokovania OcZ zo dňa 10.11.2021 

       2. Odmeny členom komisií pri OcZ Valaská 

Meno a priezvisko 

 
Suma 

Ing. Miroslav Filipko 25,- 

Táňa Vilhanová 50.- 

Anna Gondová 50,- 

Blanka Pacerová 50,- 

Juraj Kriváň 50,- 

Ing. Zuzana Slezáková 50,- 

Mgr. Monika Jenčová 50,- 

Radovan Sepéši 50,- 

Ľubomír Múka 50,- 

Vendelín Štrba 50,- 

Mgr. Iveta Babčanová 50,- 

Marta Petrová 50,- 

Mgr. Danka Dorková 50,- 

Viera Babčanová 25,- 

Jozef Hucík 25,- 

Mgr. Beáta Némethová 50,- 

Anton Soliar 50,- 

Jaroslav Poliak 25,- 

 

 

Dôvodová správa: 

Vyplatenie odmien za rok 2021 poslancom OcZ Valaská a členom komisií OcZ  Valaská 

v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení a v súlade s článkom 2 ods. 8 

a článkom 4 ods. 6   Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu 

starostu a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom zo dňa 10.04.2019. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie jednohlasne schválené 

 

7.  Majetkové záležitosti 

7. 1.  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom denného Denného centra 

– Detičkáreň pri parku  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Dňa 13.09.2021  bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom Denného centra – 

Detičkáreň pri parku – nebytový priestor v stavbe Bytový dom OČ 6,8 nachádzajúci sa na 

parcele C-KN č. 1675, zapísanej na LV č. 2025, katastrálne územie Valaská, hnuteľný 

majetok, vybavenie Denného centra -  schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 

77/2021 zo dňa 10. 9. 2021. Ukončenie predkladania návrhov súťaže bolo určené na deň 15. 

októbra 2021. Podmienky OVS boli v zmysle zákona zverejnené počas celej doby na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce. Obec podmienky súťaže zverejnila v regionálnom 

týždenníku MY HOREHRONIE.  

 Do stanoveného dátumu boli  Obecnému úradu Valaská, doručené 2 návrhy. 

 

Starosta poprosil členov návrhovej komisie, aby otvorili obálky a oboznámili všetkých 

prítomných s predloženými ponukami.  

 

Starosta Mgr. Neuzerovú poveril spracovaním zápisnice z vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže.  

 

Ing. Dundovič, PaedDr. Magera a Ing. Bánik otvorili obálky. V prvej obálke bola ponuka od 

p. Evy Surovej, ktorá ponúkla za nájom 566,40 eur za rok na neurčitú dobu nájmu. V druhej 

obálke bola ponuka od Gastroklasik s. r. o., ktorá ponúkla nájom 600 eur za rok na neurčitú 

dobu nájmu. Návrhová komisia sa odobrala a išla prekontrolovať, či boli splnené všetky 

podmienky.   

 

Starosta vyhlásil prestávku od 16:35hod do 16:44 hod z dôvodu vyhodnotenia splnenia 

podmienok obchodnej verejnej súťaže návrhovou komisiou. 

 

 

Ing. Dundovič predseda návrhovej komisie zhodnotil návrhy. Na obecný úrad prišli dve 

obálky po otvorení obidve ponuky splnili všetky podmienky, ktoré boli kladené na túto 

verejno obchodnú súťaž.  Ďalej Ing. Dundovič prečítal zápisnicu na vyhodnotenie obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom Denného centra – Detičkáreň pri parku /zápisnica je prílohou 

zápisnice z riadneho rokovania OcZ konaného dňa 10.11.2021/  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Dobrotová: 

Aká bola „výkričná“ cena, ktorú dala obec.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Od nás išla požadovaná suma za nájom 566,40 eur za rok.  
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Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik:  

Čakali sme väčší záujem, ale asi to bude aj touto „Covidvou dobou“, kedy sa ťažko podniká.  

Za nájom 50eur mesačne je to málo na to, koľko investícií sme do tých priestorov 

investovali. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 93/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská  

  

I/ VYHODNOCUJE obchodnú verejnú súťaž tak, že  

Do súťaže sa zapojili nasledovní uchádzači s ponúknutými cenami: 

 Eva Surová s ponúknutou cenou: 566,40,- eur/ročne 

 Gastro Klasik s.r.o. s ponúknutou cenou: 600,-eur/ročne 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že všetci uchádzači, ktorí sa do súťaže zapojili, spĺňajú 

požadované súťažné podmienky, ponúkli minimálne stanovenú cenu. Kritériom výberu 

súťaže je ponúknutá cena uchádzačom.  

 

Obecné zastupiteľstvo vyhodnocuje poradie uchádzačov nasledovne: 

1. 600,-Eur/ročne,  Gastro Klasik s. r.o.  

2. 566,40,- Eur/ročne, Eva Surová 

 

 

II/ ODPORÚČA  

starostovi obce uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 1. v poradí. 

  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.2. Cenník pozemkov - Záhradky  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Tento bod rokovania bol na rokovanie predložený z dôvodu prijatia predchádzajúceho 

uznesenia k tejto problematike a to uznesenia č. 55/2021, schválené na júnovom rokovaní. 

Obec Valaská dala aktualizovať znalecký posudok a výsledkom je predloženie daného 
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materiálu na rokovanie zastupiteľstva. Komisia finančná a pre správu majetku odporúča 

navrhovaný cenník pozemkov pre dané lokality schváliť.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Záhradky sú viacročná záležitosť. Podľa platných predpisov sa dali ceny znovu aktualizovať. 

Záhradkárom zvlášť vysvetlím bližšie informácie k cenníku pozemkov.  

  

 

Do rozpravy sa zapojil starosta obce Mgr. Jenča:   

Vysvetlenie , kde sa nachádzajú záhradky ako sú kategorizované. Akú sumu majú jednotlivé 

kategórie (rozdelenie kategórii a ich jednotlivé sumy sú vypísané v uznesení) 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Bol by som rád, keby to súčasní nájomcovia záhradiek brali tak, že je to konečne príležitosť 

pre jednotlivcov si pozemky pod záhradami zakúpiť. Podmienky na kúpu sú dobré už len, 

keď porovnáme za aké sumy sa predávajú pozemky od súkromníkov tak zistíme, že obec 

dala veľmi priaznivé ceny. Treba ešte upozorniť, že platnosť cien je do konca roka 2022.    

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 94/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

 

I/ SCHVAĽUJE  

Cenník pozemkov – Záhradky, zapísaných na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, 

katastrálne územie Valaská, vedeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská a to nasledovne: 

 

A. Parcely – 1978/2,1978/1,1978/3,1978/4, 1976/1, 1976/2, 1975/4, 1975/5 1975/6, 1975/1,    

                     1975/2, 1975/3, 1977/7, 1977/6, 1977/5, 1977/4, 1977/3, 1977/2, 1977/1, 

1977/8,    1977/9, 1977/10, 1977/11, 1977/12, 1977/13, 

1977/14............................................................................................   3,06,- 

eur/m² 

 

B. parcely -  1975/7, 1977/15, 1977/16 ................................................................   2,36,- 

eur/m² 

 

C. parcely – 1912/2, 1912/3, 1912/4, 1912/5, 1912/6, 1908/12, 1908/11, 1908/10, 1908/9,  

                     1908/8, 1908/7, 1908/6, 1908/5, 1908/4, 1908/3...............................  3,92,- 

eur/m² 
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D. parcely – 1872/50, 1872/49, 1872/48, 1872/47, 1872/46, 1872/45,1872/44,1872/43,  

                      1872/42, 1872/41, 1872/40, 1872/39, 1872/38, 1872/37, 1872/36, 1872/35,  

                      1872/34, 1872/33, 1872/32, 1872/31, 1872/30, 1872/29, 1872/28, 1872/27,  

                      1872/26, 1872/25, 1872/24, 1872/23, 1872/22, 1872/21, 1872/20, 1872/19,  

                      .........................................................................................................   6,35,- 

eur/m² 

 

E. parcely – 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 1872/8, 1872/9, 

1872/10,  

                     1872/11, 1872/12, 1872/13, 1872/14, 1872/15, 1872/16, 1872/17, 1872/18,  

                     1869/3, 1869/2, 1869/1....................................................................    4,14,-  

eur/m² 

 

s platnosťou cien do 31. 12. 2022. 

 

II/ ODPORÚČA 

Obecnému úradu osloviť ZO Slovenského zväzu záhradkárov  vo Valaskej za účelom 

informovania občanov o možnosti odkúpenia predmetných parciel  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Kúdelková, Ing. Bánik, Mgr. Karolová) 

PROTI:  1 (PaedDr. Magera) 

ZDRŽAL SA: 1 (Pastírová) 

Uznesenie schválené. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3. Schválenie dodatku k zmluve č. INT_108/2017 - Slovanet   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Návrh dodatku je pripravený z dôvodu  zmeny a doplnenia zmluvných podmienok a to najmä 

zmena predmetu  nájmu, výšky nájmu a zmien znášania nákladov spojených s dodávkou 

elektrickej energie. Predmetným dodatkom sa zvyšuje ročný nájom z 247,80,- Eur na 

877,80,- Eur bez DPH. V roku 2021 bude spoločnosťou Slovanet uhradených na nájmu 

1507,80,- Eura.  

Návrh Dodatku bol prerokovaný na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní OcZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik:  

Pokiaľ nebudú spolupracovať ohľadne plnenia podmienok zo strany obce, tak im treba 

pohroziť aj s výpoveďou. Ponuka internetových služieb je v obci široká.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Ak nebudú spolupracovať a nebudú ochotní pristúpiť k dodatkom tak pristúpime 

k výpovedi. Ale aj občanom by sme vysvetlili čo ďalej keby náhodou k výpovedi došlo.  
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Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Ten istý problém ako má obec má každý jeden bytový dom vo Valaskej. Majú naťahané 

káble ešte od Varesu, ktoré neodstránili, ale pri nich naťahali nové káble. Žiadne zmluvné 

dohodnutia s bytovým domom.    

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 95/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve č. INT_108/2017 medzi  

 

Prenajímateľom: 

Názov: Obec Valaská  

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

Zastúpená: Mgr. Petrom Jenčom, starostom obce Valaská 

IČO: 00 313 904  

DIČ: SK2021170030 

 

a 

 

Nájomcom: 

Názov: Slovanet, a.s. 

Sídlo:   Záhradnícka 151 

             821 08 Bratislava 

V zastúpení: Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva 

                      Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva 

IČO:   35 954 612 

DIČ:  2022059094 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, 

Vložka č. 3692/B 

 

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

výšky nájmu a zmien znášania nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie. 

Všetky zmeny sú uvedené v Dodatku č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 

uznesenia. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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7. Majetkové záležitosti 

7.4. Ukončenie Zmluvy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Predmetný materiál je na rokovanie zastupiteľstva predložený z dôvodu, že nás oslovila 

spoločnosť – Defense Pro s.r.o., ktorá nám zabezpečenie plnenia si povinností v zmysle 

zákona o veterinárnej starostlivosti. Z dôvodu, že od 1. 1. 2022 dochádza u uvedenej 

spoločnosti k zmene právneho subjektu, ktorým bude Občianske združenie Pomoc Psíkom 

a z toho dôvodu spoločnosť Defense Pro, s.r.o. zaslala Dohodu o ukončení Zmluvy 

o odchyte.  Materiál bol prerokovaný na pracovnom stretnutí s poslancami a súhlasia 

s návrhom uznesenia.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 96/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE  

Dohodu o ukončení Zmluvy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých 

a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice 

 

II/ SÚHLASÍ  

S ukončením Zmluvy č. 2021164KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých 

zvierat do karanténnej stanice k 31. 12. 2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.5. Informatívna správa k oprave oporného múru na ul. Pod Hrbom 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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Problematikou opravy oporného múru sa zaoberáme od obdobia ako som nastúpil. Všetci 

dobre vieme, že dochádza v niektorých častiach k uvoľňovaniu oporného múru, čo môže 

mať za následok poškodenie miestnej cesty Pod Hrbom. Vyžiadali sme si stanovisko našej 

advokátskej kancelárie a dali sme vypracovať aj statický posudok, z ktorého vyplynuli 

návrhy možnej opravy. Stanovisko právnikov je nasledovné: Je preukázané, že predmetný 

oporný múr, ktorý bol budovaný pri výstavbe komunikácie tvorí súčasť miestnej 

komunikácie pretože zaisťuje stabilitu cestného telesa komunikácie, a teda funkčnosť 

a bezpečnosť stavby pozemnej komunikácie a teda akékoľvek investície potrebné pre 

opravu oporného múra sú zo strany obce ako vlastníka miestnej komunikácie oprávnené, ba 

dokonca pre obec povinné ako v tomto prípade, pretože z predložených dôkazov (znalecký 

posudok, fotografie) oporný múr svojim aktuálnym stavom už neplní účel pre ktorý bol 

určený. Zo statického  posudku vyplynulo vypracovanie inžinierskogeologického 

prieskumu. A tak predkladáme návrh aj na základe prerokovania problematiky v stavebnej 

komisii a to postupovať podľa statického posudku, zabezpečiť vyhotovenie 

inžinierskogeologického prieskumu a navrhnúť postupnú realizáciu v najkritickejšom úseku 

oporného múru. Pri realizácii čo i len čiastočnej opravy oporného múru hovoríme 

o desiatkach tisíc eur, čo je položka vrozpočte, s ktorou budeme musieť počítať v ďalšom 

období. Ďalšiu vec, ktorú obec zabezpečí, je že v danej lokalite umiestni dopravné značky 

„Zákaz státia“, pretože niektorí obyvatelia tejto časti parkujú svoje vozidlá v práve 

inkriminovaných miestach a tak prispievajú k narúšaniu daného oporného múru.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Finančná komisia odporúča prijať toto uznesenie.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Som rád, že sme dostali materiály tak, ako sme vedeniu obce odporučili, čiže z hľadiska 

právneho aj z hľadiska materiálneho. Je povinnosť obce to riešiť, čo vyplýva aj z právnej 

stránky.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 97/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o stave oporného múru Pod Hrbom a alternatívne riešenie rekonštrukcie 

 

 

II/ SÚHLASÍ 

s odporúčaním stavebnej a finančnej komisie a to  postupovať podľa statického posudku, 

zabezpečiť vyhotovenie inžinierskogeologického prieskumu a navrhnúť postupnú realizáciu 

v najkritickejšom úseku oporného múru 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.1. Schválenie štatútu obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Ako dobre viete vlani naša obec oslávila svoje 550. výročie. Pri tejto príležitosti, obec 

vyvíjala aktivity spojené s prípravou osláv od konca roku 2019. Medzi inými bol aj oslovený 

náš pán učiteľ zo ZUŠ, pán Ján Jenča s prosbou zloženia znelky obce Valaská,  ktorá by bola 

hodná svojej obce a jej 550. osláv. Z roku 2020 sa oslavy v skromnejšej podobe presunuli 

do roku 2021, hneď ako to bolo možné. A znelka odznela. Z uvedeného dôvodu navrhujeme 

úpravu štatútu v časti symboly obce, ďalej úpravu v časti Komisie pri OcZ (nakoľko bol 

prijatý nový rokovací poriadok komisií) a v časti Udeľovanie ocenení. Symboly obce. resp. 

zaradenie znelky – Hymna obce Valaská, bola prerokovaná na Komisii kultúry, ktorá 

odporúča predmetný návrh schváliť. Predmetné zmeny bolo možné riešiť  Dodatkom 

k Štatútu, ale z dôvodu prehľadnosti a jednotnosti dokumentu navrhujeme prijať nový štatút 

obce, ktorým sa bude rušiť prijatý štatút z roku 2019. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Poďakovanie p. Jankovi Jenčovi za zloženie znelky pre obce.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Väčšina miest a obcí nemá znelku a my ju ideme mať čo som veľmi rád. Som rád, že práve 

táto znelka spája našu obec so Svätým Martinom, patrónom obce a zvuky fujary.  Lebo 

základ tej znelky je melódia z muzikálu o Svätom Martinovi, ktorú zložil tiež Janko Jenča.      

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 98/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Štatút obce 

Valaská 
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Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.2. Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Vážený poslanecký zbor, predkladám návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019 

v podaní zápisu našej novej kronikárky pani Mgr. Kristíny Magerovej. Uvedený návrh bol 

prerokovaný na rokovaní Komisie kultúry. Predmetný návrh ste obdržali aj vy všetci. Návrh 

zápisu je spracovaný v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o vedení kroniky, 

je prehľadný a zahŕňa všetky oblasti života obce. Poprosím predsedu Komisie kultúry 

o vyjadrenie. 

 

Starosta poprosil predsedu komisie kultúry p. Vrbovského o vyjadrenie: 

 

Jozef Vrbovský: 

Poďakovanie p. Magerovej za jej výborne odvedenú prácu. Členovia kultúrnej komisie 

odporúčajú tento zápis zapísať do kroniky.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová:  

Zápis, ktorý robila p. Magerová je kvalitný, dobre štruktúrovaný a je spracovaný podľa VZN 

o vedení kroniky. Keď sa preberá kronika,  p. kronikárka by mala byť prítomná.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Poďakovanie za prácu, ktorú kronikárka urobila. Na kultúrnej komisii sme aj odporučili, aby 

sa p. kronikárke lepšie pracovalo, aby si s ňou vedenie obce prešlo VZN o vedení kroniky 

a navrhli úpravy pre potreby praxe.   

 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

Pre uľahčenie práce by sme odporučili ako poslanci, aby sa využívala výpočtová technika 

pri písaní tejto kroniky je to možné a je to v súlade s legislatívou. Kronika sa nemusí písať 

ručne. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 99/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Rôzne 

8.3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 401/2014 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Uvedený návrh materiálu je predložený na návrh zástupcu starostu obce Ing. Jána 

Dundoviča, ktorému odovzdávam slovo. 

 

Vyjadrenie zástupcu starostu Ing. Jána Dundoviča: 

Toto uznesenie sa schvaľovalo v roku 2014. Na pracovnom stretnutí sme si vysvetlili, že 

prečo tento návrh. Na riadne rokovania OcZ sa budú robiť audiozáznamy. Ak bude potrebné 

aby rokovanie OcZ bolo nahrávané na videozáznam tak sa to zabezpečí.  

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Podľa štatistík, ktoré mi poskytla firma ESO TV, sledovanosť od roku 2020 má klesajúcu 

tendenciu.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 100/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

RUŠÍ 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva  č. 401/2014 schváleného na rokovaní Obecného 

zastupiteľstva  obce Valaská, dňa 08.decembra 2014 – Zabezpečenie priameho vysielania zo 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

 

 

Dôvodová správa: 

 

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Valaská 

sa uvádza:“ Zo zasadnutia sa tiež môže vyhotovovať videozáznam audiozáznam alebo 

priamy prenos.“ Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zrušením on-line prenosu rokovaní 

obecného zastupiteľstva, nakoľko z každého rokovania navrhuje ďalej využívať 

audiozáznam rokovaní OcZ. Uvedeným spôsobom obec šetrí finančné prostriedky, ktoré 

môže obec využiť na iné činnosti.  

Napriek uvedenému si obec bude naďalej plniť zákonnú povinnosť zverejňovania výstupov, 

t.j. zápisníc z rokovania OcZ zákonom stanoveným spôsobom.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Mgr. Karolová,  PaedDr. Magera) 

PROTI:  2 (Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Valaská za šk. 

rok 2020/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Správu ste obdržali. 

 

Starosta poprosil p. riaditeľku ZUŠ aby uviedla tento bod rokovania.  

 

PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art.: 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti bola spracovaná podľa najnovšej vyhlášky. Pani 

riaditeľka vymenovala z čoho všetkého sa skladá správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

/správa bude prílohou zápisnice/. Vyzdvihla prácu učiteľov, ktorí to v tomto 

„COVIDOVOM“ čase to mali veľmi náročné. Učitelia boli ochotní vyučovať aj mimo 

svojich určených hodín aby sa prispôsobili žiakom. Informovala o projektoch, ktoré sa im aj 

napriek nepriaznivému obdobiu podarilo urobiť ( napr. súťaž v tanečnom odbore, ktorá sa 
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robila cez internet). Pán učiteľ Rastislav Turňa vytvoril  napr. kvíz, súťaž. A patrí mu veľký 

obdiv za to, že vytvoril knihu s názvom „Dejiny umenia“. Žiadna umelecká škola nič takéto 

neurobila.   

 

Starosta obce Mgr. Jenča poďakoval všetkým p. riaditeľkám škôl a celému kolektívu ZŠ 

Jaroslava Simana, Materskej školy a samozrejme ZUŠ Valaská.   

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Vyjadrím sa ako poslanec obecného zastupiteľstva k správe nemám žiadne výhrady. Ako 

rodič použijem len štyri slová „klobúk dole a palec hore“. A ako predseda Miestnej Matice 

Slovenskej chcem poďakovať, že veľmi výrazne podporujete Maticu Slovenskú.   

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Žiadna škola nepríde o peniaze, ktoré si narozpočtovala na rok 2022. Vysvetlil 

nedorozumenie – nikto nenavrhol krátenie miezd. Len sa spomínalo, že niektoré mestá, obce 

tak urobili.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Vyjadrím sa najprv ako poslanec ja si všímam v tých správach hlavne tie požiadavky 

a nedostatky po materiálnej stránke. Je teda uzavretá otázka priestorov pre výtvarný odbor? 

Na finančnej komisii sem sa rozprávali o zámere vyčleniť finančné prostriedky na projekt 

rekonštrukcie podkrovia budovy ZUŠ.    

 

Vyjadrila sa p. riaditeľka ZUŠ: 

S pánom starostom sme sa bavili, že by sme šli do podkrovia a tam by vznikol výtvarný 

odbor.  Výtvarný odbor je veľmi potrebný. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Teraz sa vyjadrím ako zástupca dychového orchestra stále dúfame, že k nám pribudnú noví 

členovia zo žiakov ZUŠ a chcel by som Vás poprosiť, že dať väčší dôraz na tie dychové 

nástroje. Veríme, že zo ZUŠ sa k nám časom do dychového orchestra niekto pripojí. Mali 

ste úbytok detí kvôli pandémií? 

 

 Vyjadrila sa p. riaditeľka ZUŠ: 

Je mi ľúto, že tento školský rok sme sa museli rozlúčiť s dlhoročným pedagógom dychového 

oddelenia, bohužiaľ áno, klesol nám počet žiakov. Na plechové dychové nástroje nie je 

momentálne taký záujem. Ale určite sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby sa to zlepšilo. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 101/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská,  za školský rok 2020/2021. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Rôzne 

8.5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Valaská za šk. rok 

2020/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Správu ste obdržali.  

 

Starosta poprosil p. riaditeľku MŠ, aby uviedla tento bod rokovania.  

 

Mgr. Iveta Babčanová: 

Správa obsahuje všetko čo podľa vyhlášky má obsahovať. Nás sa COVIDOVÉ obdobie 

v lani nedotklo. Všetky ciele a úlohy sme splnili. Zúčastnili sme sa na dvoch akciách a to 

Deň otcov a 550. výročie vzniku obce.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Poďakovanie všetkým učiteľom, čo v tomto COVIDOVOM období učili. Poďakovanie, ale 

patrí aj rodičom, že to v tomto období to zvládajú. Veľmi sa mi páči, že všetky akcie, ktoré 

p. učiteľky s detičkami v škôlke robia, prezentujú následne aj na sociálnych sieťach.  

A ďakujem, že p. učiteľky zachovávajú tradície. Všetci pedagógovia „klobúk dolu“ 

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Ako poslanec nemám výhrady ku správe,  je veľmi prehľadná. Ako rodič a člen rady školy 

sa u Vás cítim veľmi dobre. A ako predseda Matice Slovenskej vo Valaskej som hrdý, že 

máme s Vami podpísanú spoluprácu o kolektívnom členstve. Veľká vďaka Vám patrí, 

pretože ste vždy ochotní a pripraviť program. Ďakujem celému pedagogickému zboru.    
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Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Všímam si tak ako predtým tie materiálne stránky, čo by škôlka potrebovala: fasáda, 

zateplenie, rozšírenie kapacity.. Napr. v správe je uvedené, že chýbajú šatne pre učiteľov. 

Nie je priestor pre šatne? 

 

Vyjadrenie p. riaditeľky Materskej škôlky:   

Áno chýbajú. Každý priestor je využitý maximálne.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 102/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, 

Švermova 8, 976 46 Valaská,  za školský rok 2020/2021. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Jaroslava Simana Valaská za šk. rok 

2020/2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Správu ste obdržali. 

 

Starosta poprosil p. riaditeľku ZŠ Jaroslava Simana aby uviedla tento bod rokovania.  

 

PaedDr. Michaela Badinková: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti je spracovaná v súlade s vyhláškou. Prvý stupeň sa 

učil prevažne prezenčne. Druhý stupeň sa prevažne učil dištančnou formou. Bolo to veľmi 

náročné obdobie. Žiaci fungovali na online hodinách a musím povedať, že učitelia na našej 

škole sú vysoko profesionálni, pretože veľa z nich učilo takto prvý krát a išlo im to veľmi 
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dobre. Aj napriek tomu, že to bolo náročné, sa nám podarilo zapojiť sa aj do projektov napr. 

projekt som Valašťan, zrekonštruovali sme altánky na Lipovej, navštívili sme denné centrum 

pre seniorov v Nemeckej.  Získali sme pomocou projektu aj finančné prostriedky na 4 

asistentov a 1 psychológa. 

         

Starosta sa vyjadril k tomuto bodu: 

Som hrdý na to, aké šikovné deti máme. Ale je to hlavne aj zásluhou učiteľov, ako vedú deti.  

 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová:   

Investícia, ktorá bola vložená do bežeckej dráhy a do workoutového ihriska sa zúročuje lebo 

ja osobne tam vidím každý deň deti zo ZŠ Jaroslava Simana spolu s p. učiteľkami. Chcem 

poďakovať za seniorov, že na ulici sme od detí ZŠ Jaroslava Simana dostali k mesiacu úcty 

starším pozdravy. Bolo to krásne gesto.  

 

Vyjadrenie p. riaditeľky ZŠ Jaroslava Simana: 

Ďakujeme. Bol to nápad našich p. učiteliek. 

    

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bánik: 

Veľmi sa mi páčilo ako prezentovali svoje činnosti p. riaditeľky. Som rád, že takéto správy 

o výchovno-vzdelávacej činnosti preberáme aj my na zasadnutí OcZ.  Ďakujem Vám za 

Vašu činnosť. 

  

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Rada školy prerokovala túto správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a zhodnotila činnosť 

veľmi kladne. Ďakujem všetkým riaditeľkám za ich činnosť.  

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský: 

Poďakovanie všetkým p. učiteľom, učiteľkám a p. riaditeľkám za ich prácu. Správy som 

prečítal a nemám k nim, žiadne výhrady. 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. PhDr. Mgr.  Kúdelková: 

Správa je veľmi dobre urobená, výstižná. Poďakovanie pedagogickým aj nepedagogickým 

zamestnancom nielen ZŠ Jaroslava Simana, ale aj Materskej škole a ZUŠ.    

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Vyzdvihujem projekty, ktoré ZŠ robí, pretože tým motivujú deti napr. k úcte starším, 

prírode. V budúcnosti sa musíme zaoberať aj materiálnymi vecami, ktoré ZŠ Jaroslava 

Simana potrebuje. Stále je na prvom mieste telocvičňa a spomenutý je problém s kotolňou.  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 103/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 

Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská,  za školský rok 2020/2021. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Mgr. Karolová ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

9. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Starosta dal slovo p. poslancom.  

 

PaedDr. Magera –  

Poďakovanie riaditeľovi TS p. Lengyelovi a všetkým pracovníkom technických služieb za 

to, že vykonávajú dobre svoju prácu. Ste veľmi nápomocní tejto obci. Dúfam, že sa nám 

podarí v budúcnosti nájsť finančné prostriedky na nových zamestnancov, pretože robíte 

veľký kus práce.  

Chcel by som sa poďakovať aktivačným pracovníkom, pretože tiež vidno za nimi kus 

práce. A tak isto poďakovanie patrí aj koordinátorom aktivačných prác.   

Poďakovanie p riaditeľke ZŠ Jaroslava Simana a všetkým zamestnancom za ich prácu.   

 

p. Pastírová- 

Poďakovanie za všetkých občanov Valaskej, Technickým službám za schody od Železničnej 

stanice. Stavajú stĺpy verejného osvetlenia, orezy robia.  

 

 

Starosta ukončil tento bod.  
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10. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Vážení poslanci, otváram bod Interpelácie poslancov na starostu obce.  

  

PaedDr. Magera –  

Nebolo mi odpovedané, kde skončilo drevo z líp na námestí? 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Odpovede na interpelačné otázky Vám boli všetkým poslané emailom. Drevo bolo 

spracované Technickými službami. Drevo, ktoré sa dalo, bolo spracované štiepkovaním. 

Ostatné je uložene na Technických službách.    

 

 

p. Krupa –  

Otázka, čo ide obec robiť s poškodenými „kuka“ nádobami hlavne na Javorovej ul.? Idú sa 

opravovať alebo vymieňať? 

Neodporúčal by som, aby o rez robili technické služby. 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Budeme to riešiť. Orezy budú robiť firmy na to určené.   

 

Mgr. Hlaváčik – 

Otázka či p. zubárka vo Valaskej končí. Aká je tam výpovedná lehota?   

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Áno na obecný úrad prišla jej výpoveď z priestorov. Výpovedná lehota je ku dňu 31.12.2021. 

Pacienti, ktorí budú chcieť, môžu chodiť k nej do ambulancie v Brezne. Momentálne 

riešime, kto by p. zubárku od nového roku nahradil.   

 

PaedDr. Magera –  

Podnet od občanov, pri soche Valacha sa dosť nešetrne odpílil na ovocnom strome konár. 

Ten konár by bolo potrebné ošetriť ochranným náterom. 

Ako ideme postupovať s parkovaním pri Bille, lebo si ničíme obecný pozemok (trávnaté 

plochy).  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Momentálne sme v jednaní s Billou, že na ich náklady bude pri Bille vybudované 

parkovisko. Parkovisko pri Bille bude súčasťou decembrového OcZ.  

 

Starosta ukončil tento bod.  

 

 

 

11. Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili: 

 

p. Pastírová-  
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Pani zubárka neberie všetkých pacientov do svojej ambulancie v Brezne. Odmieta zobrať 

nových  pacientov. Po obci parkujú na trávnatých plochách dodávky čím ničia obecný 

majetok.  

 

p. Dobrotová -  

Hronská ul. je v hroznom stave. Smeti pohádzané popri smetných košoch pri bytovke. Bolo 

by vhodné tam umiestniť ešte dva kontajnery na komunálny odpad. Na spodku Hronskej ul. 

pri garážach je už dlhšie prevrátený kontajner. Pred prevádzkarňami som si všimla, že večer 

tam bývajú uložené napr. pneumatiky, starý vysávač.. Dúfam, že sa s tým niečo robí aby sa 

tam zas nekopil „bordel“.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Na počet bytov majú dosť kontajnerov.  

 

p. Lengyel – 

Kontajner vyvrátili Technické služby Brezno, pretože si tak značia kontajnery, ktoré budú 

meniť.  Technické služby Brezno nemajú žiadne kontajnery navyše. Bohužiaľ čas na opravu 

kontajnerov momentálne nemáme.. Kamerové záznamy spred prevádzkarní máme, čiže 

vidíme, kto čo tam položí.  My pneumatiky brať nemôžme. 

 

Ing. Dundovič – 

Aj,  keď dáme na Hronskú ul. viac kontajnerov to nepomôže. Problém je v tom, že tam 

bývajú aj ľudia, ktorí tam nemajú bývať tým pádom sa tvorí aj viac odpadu.   

 

p. Vrbovský -  

Máme sťažnosti od obyvateľov obce,  že lekáreň nedáva do obecného rozhlasu oznam o tom, 

že lekáreň bude zavretá. Konár z ovocného stromu pri soche Valacha bude ošetrený.  

 

p. Krupa –  

Na nových chodníkoch na cintoríne sa už šmýka. Bolo by potrebné začať s posypom.  

 

p. Dobrotová -  

Na kultúrnej komisii som dala návrh,  aby socha Valacha na námestí bola osvetlená. 

 

PhDr. Mgr.  Kúdelková- 

Všimla som si, že hore pri cintoríne ( pri rodinom dome Badinkovcov) sa buduje parkovisko? 

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Áno chceli by sme tam v budúcnosti vybudovať parkovisko.   

 

Starosta ukončil tento bod.  

 

 

12. Záver 
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Starosta obce Mgr. Peter Jenča poďakoval všetkým za účasť, konštruktívnosť, podnety 

a ukončil riadne rokovanie  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.  

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 10. novembra 2021 

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

zasadnutie zo dňa 10. novembra 2021- záznam zo zasadnutia, alebo na odkaze on-line 

vysielanie: https://tveso.sk/ocz-valaska-10-11-2021/ 

 

 

 

Valaská, 15.11.2021 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Milena Dobrotová                                                              Mgr. Róbert Hlaváčik 

overovateľ zápisnice                  overovateľ zápisnice  
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