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Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Dňa 15. decembra 2021 v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:12 hod. 

Koniec zasadnutia: 18:48 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

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

Bánik, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová MSc. 

 

Neskorší príchod: Jozef Vrbovský (16:28 hod) 

 

Ospravedlnení: Mgr. Lucia Karolová  

 

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

Mgr. Alena Neuzerová, Mgr. Janka Maličká   

 

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

DiS.art., Michal Lengyel.   

 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril dvadsiate 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 9 poslancov, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: 

hlavná kontrolórka obce, Ing. Bc. Pohančaníková, Mgr. Lucia Karolová a neskorší príchod 

oznámil p. Vrbovský.   

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 09. decembra 2021 a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení k 30. 11. 2021 

5. Návrhy VZN 

5.1.Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

5.2.Návrh Dodatku č. 8 k VZN 5/2013   o financovaní materskej školy, základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1.Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2022 – 2024 

6.2.Plán investičných akcií obce na rok 2022 

6.3.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu 

7. Majetkové záležitosti 
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7.1.Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 

stanice s OZ Tuláčik 

8. Rôzne 

8.1.Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská 

a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 2022 

8.2.Ústna informácia predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za II. polrok 2021 

8.3.Informácia o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na rok 2022 

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.104 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Program 20. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení k 30. 11. 2021 

5. Návrhy VZN 

5.1.Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

5.2.Návrh Dodatku č. 8 k VZN 5/2013   o financovaní materskej školy, základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1.Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2022 – 2024 

6.2.Plán investičných akcií obce na rok 2022 

6.3.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu 

7. Majetkové záležitosti 

7.1.Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 

stanice s OZ Tuláčik 

8. Rôzne 

8.1. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská 

a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 2022 
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8.2. Ústna informácia predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za II. polrok 2021 

8.3. Informácia o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na rok 2022 

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: 9 

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

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Aj keď som navrhovateľom programu rokovania, vzhľadom na okolnosti dávam návrh na 

stiahnutie bodu rokovania 6.3 – Správy o vykonaných zmenách rozpočtu. Uvedený materiál 

je momentálne bezpredmetný, nakoľko nebolo potrebné vykonať zmenu rozpočtu 

v kompetencii starostu obce. Z uvedeného dôvodu som zrušil Rozpočtové opatrenie č. 

12/2021. Pre vysvetlenie, uvedený návrh vznikol na základe doručenia dokumentácií 

urbanistických štúdií IBV Lipová a Pod Hrbom v polovici novembra, faktúra bola doručená 

následne 25. novembra Referentky na základe uvedeného riešili predmetnú záležitosť tak, 

že výsledkom ich konania je predložený uvedený materiál. Avšak podľa Zmluvy o dielo  

Zhotoviteľ faktúru vystaví až po citujem článok VII bod 7.2 zmluvy: Objednávateľ písomne 

oznámi zhotoviteľovi schválenie jednotlivých častí diela, ktoré sa schvaľujú uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská, po podpísaní príslušného uznesenia Obecného 

zastupiteľstva starostom obce. To znamená, že v zmysle čl. V bod 5.1 a) tejto Zmluvy  

spracovanie Návrhu riešenia Urbanistických štúdií  lokalita Lipová a pod Hrbom: do 90 

kalendárnych dní od prijatia Zadania  v obecnom zastupiteľstve a po obdržaní súborného 

stanoviska. Zhotoviteľovi boli hneď po ukončení VO  predložené dve zadania IBV a ten nám 

v polovici decembra zaslal návrh riešenia oboch urbanistických štúdií. Takže momentálne 

je fakturácia bezpredmetná a aj rozpočtové opatrenie. Na najbližšom rokovaní OcZ budú 

prerokované návrhy štúdií. Samozrejme ešte predtým v Komisii stavebnej. Z uvedeného 

dôvodu navrhujem predmetný bod rokovania stiahnuť.  

 

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

rokovania.  

 

Nikto sa nevyjadril k návrhu programu rokovania. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu.  

 

Uznesenie č.105 /2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva obce Valaská v súlade s ustanovením 

§ 12 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení tak, že sa vypúšťa 

bod rokovania 6.3 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

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: Ing. Peter Bánik, Blažena Pastírová 

  

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Ján Dundovič   

Za členov: PaedDr. Matúš Magera, Milena Dobrotová 

 

Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Uznesenie č.106 /2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Bánik, Blažena Pastírová 

     

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: PaedDr. Matúš Magera, Milena Dobrotová 

 

 

Hlasovanie:  

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

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Správa o plnení o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 30. 11. 

2021 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Správu o plnení uznesení k 30. 11. 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 prihlásila  Ing. Rolincová MSc.: 

Bolo by pre nás užitočné mať prehľad  o historických uzneseniach o tom, ktoré uznesenia sú 

ešte otvorené, a ktoré sú uzavreté.  

 

Starosta odpovedal:   

Na ďalšom zastupiteľstve vo februári sa budeme snažiť Vám tento prehľad poskytnúť. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik:  

Rokovali ste už s novým nájomcom Detičkárne o jeho predstavách ako chce postupovať, čo 

plánuje?  

 

Starosta odpovedal: 

Áno mali sme krátke stretnutie. Keď to bude možné a situácia to bude dovoľovať 

„Detičkáreň“ bude hneď otvorená.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 107/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 30. 11. 2021   

 

 

Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  do 

31.10.2021 

Rok Číslo 

uzneseni

a 

Znenie prijatého uznesenia STAV 

PLNENIA 
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2021 84/2021 SCHVAĽUJE 

Program 19. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Valaská a to nasledovne, ďalej ako je to uvedené 

v materiáloch  

Informatívn

e, splnené 

a navrhujem

e vypustiť 

zo 

sledovania 

2021 85/2021 I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Mgr. Róbert Hlaváčik 

              Milena Dobrotová 

 

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Peter Bánik; PaedDr. Matúš Magera 

 

Informatívn

e, splnené 

a navrhujem

e vypustiť 

zo 

sledovania 

2021 86/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská k 31. 10. 2021   

 

V plnení a v 

sledovaní 

2021 87/2021 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 

 

Splnené, 

VZN platné 

a účinné 

2021 88/2021 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 

Splnené, 

VZN platné 

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

o ochrane pamiatkového fondu na DODATKU č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 Evidencia 

pamätihodností obce Valaská 

 

 

2021 89/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 9/2021 

 

Informatívn

e, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 90/2021 BERIE NA VEDOMIE 

 

informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii 

starostu č. 10/2021 

 

Informatívn

e, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 91/2021 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. 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 

Splnené, 

zmeny 

vykonané, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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 0111   Verejná správa  /   611   tarifný plat 

                                                  -    3 000 € 

              /   625   poistné  -    1 048 € 

    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 € 

 

 

2021 92/2021 SCHVAĽUJE  

1. Odmeny poslancov OcZ 

Splnené, 

odmeny 

vyplatené 
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       2. Odmeny členom komisií pri OcZ Valaská 

Meno a priezvisko 

 

 

 

Suma 

Ing. Miroslav Filipko 25,- 

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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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. 

 

2021 93/2021 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.  

Splnené, 

zmluva 

uzatvorená  
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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. 

  

 

2021 94/2021 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 

 

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,  

V plnení, 

nájomcovia 

oslovení 

prostredníct

vom 

Valaštianske

ho hlásnika 

a ZO SZ 

záhradkárov 

vo Valaskej 
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..............................................................................................

...........   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  

 

 

2021 95/2021 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 

Splnené, 

Dodatok 

podpísaný 

oboma 

zmluvnými 

stranami 
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znášania nákladov spojených s dodávkou elektrickej 

energie. 

 

2021 96/2021 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 

 

Splnené,, 

Dohoda 

zaslaná 

druhej 

zmluvnej 

strane 

2021 97/2021 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 

 

V plnení 

a v sledovan

í 

2021 98/2021 SCHVAĽUJE 

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

obecnom zriadení Štatút obce Valaská 

Splnené 

2021 99/2021 SCHVAĽUJE 

Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2019 

 

Splnené 

2021 100/2021 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.  

Splnené, 

informatívne 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 
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Napriek uvedenému si obec bude naďalej plniť zákonnú 

povinnosť zverejňovania výstupov, t.j. zápisníc 

z rokovania OcZ zákonom stanoveným spôsobom. 

2021 101/2021 SCHVAĽUJE 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej školy, Záhradná 46/1, 

976 46 Valaská,  za školský rok 2020/2021. 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 102/2021 Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Materskej školy, Švermova 8, 976 46 

Valaská,  za školský rok 2020/2021. 

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

2021 103/2021 Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy Jaroslava Simana, 

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

Splnené, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová MSc) 

Uznesenie schválené 

 

 

5. Návrhy VZN  

5.1. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Toto VZN má za cieľ vytvoriť základný rámec pre výkon niektorých základných 

samosprávnych funkcií podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, kde v § 4 ods. 3 písm. i) je okrem iného uvedené, že obec určuje 

nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Pri jeho spracovaní 

sa vychádzalo z citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení ako aj inej činnosti 

slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na 

území obce Valaská. Podkladom pre vypracovanie bol reálny stav existujúcich prevádzok a 

ich prevádzkový čas, skúsenosti a poznatky v danej oblasti. Zohľadnené sú pozitívne aj 

negatívne súvislosti z predchádzajúcich období, ktoré sa spájajú s prevádzkami a s 

prevádzkovým časom. Obec Valaská doposiaľ takéto všeobecne záväzné nariadenie nemala 

vydané. 

Predmetný návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a na 

elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) odo dňa 29. 11. 2021. V zákonom stanovenej 

lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Predmetný návrh VZN bol prerokovaný na 

Komisii finančnej a správy majetku, pričom jeho terajšia verzia je výsledkom jeho 

prerokovania na Komisii. Komisia predmetný návrh VZN odporúča prijať.  
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Chápeme obytné územie a bytový dom aj priamo tento objekt, v ktorom sa nachádza Obecný 

úrad a teda platí teda bod d, ktorý hovorí o otváracích časoch, v ktorých je možné 

prevádzkovať  danú prevádzku a v pracovných dňoch je to od 6:00 hod do 22:00 hod. 

Z praktickej skúsenosti musím povedať, že k otvoreniu prevádzky Perla Gastro dochádza 

o 3:00 hod ráno. Po schválení tohto VZN budeme môcť ako obyvatelia sa odvolávať na 

práve tieto otváracie časy a žiadať aby sa dodržiavali?    

 

Odpovedal starosta: 

Pohostinstvo sa otvára o 06:00 hod a kuchynské zariadenie, kde varia tak začína o 03:00 hod 

ráno. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc.: 

Prevádzka za mňa je tá, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri.  

 

Starosta dal slovo p. prednostke Mgr. Kmeťovej: 

Na obecný úrad oznamuje každý prevádzkovateľ na území obce otváracie hodiny to 

znamená od kedy je otvorený pre verejnosť a kedy sa zatvára nie kedy on pripravuje jedlo 

a podobne.  

 

Odpovedal starosta: 

Čo ste sa pýtali k tomu bod d ta prevádzka patrí tam.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik:  

Som rád, že spoločnými silami sme dospeli k tomuto návrhu VZN. Čas ukáže ak nastanú 

dáke nejasnosti všetko sa dá zmeniť. Poprosím o informovanosť prevádzkovateľov 

a pooznamovať im ich povinnosti.  

 

Starosta dal slovo p. prednostke Mgr. Kmeťovej: 

Už v tomto vydaní hlásnika bude informácia pre týchto prevádzkovateľov. Kolegyňa sa bude 

tejto problematike intenzívne venovať. Povinnosť pre podnikateľov vyplýva do konca 

januára 2022. Formulár, tlačivá budú pripravené pre nich. A všetko bude aj na našej webovej 

stránke.     

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 108/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

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

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených 

na území obce Valaská 

 

II/ UZNÁŠA SA 

podľa § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1  a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom 

nariadení č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

                   

  

Príchod poslanca p. Vrbovského na rokovanie OcZ o 16:28 hod. 

 

 

5. Návrhy VZN 

5.2 Návrh dodatku č. 1 k VZN 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská    

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Dodatok k VZN  sa vydáva z dôvodu zmeny prílohy č. 1 – mení sa výška finančných 

prostriedkov na jedno dieťa a jeden rok určených na mzdy a prevádzku v materskej škole, 

v základnej umeleckej škole,  v školskom klube detí a zariadení školského stravovania na 

základe návrhu rozpočtu na jednotlivé zariadenia na rok 2022.  

Predmetný návrh Dodatku VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce 

a elektronickej úradnej tabuli (slovenesko.sk) od 29. 11. 2021. V pripomienkovom konaní 

neboli k predmetnému návrhu predložené žiadne pripomienky. Dokument je vypracovaný 

v súlade s navrhovaným rozpočtom obce Valaská na rok 2022.   

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič. 

Tento bod bol prerokovaný na finančnej komisii. Finančná komisia odporúča schváliť tento 

bod rokovania.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.109 /2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu dodatku č. 8 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. 8 k Všeobecne 

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

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1 Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2022-2024 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

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

rokovaní obecného zastupiteľstva. Návrh rozpočtu ako aj programový rozpočet bol 

zverejnený na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) a webovom sídle 

obce dňa 29. 11. 2021.  

Obecné zastupiteľstvo má predložený návrh na schválenie budúcoročného rozpočtu 

v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry ako aj použitie 

rezervného fondu na realizačného plánu ako súčasti rozpočtu roku 2022 a rozpočty 

príspevkovej a rozpočtových organizácií zriadených obcou.  
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Starosta poprosil Ing. Slivkovú o uvedenie daného bodu rokovania.  

Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet 

je výdavkový, dorovnaný je zapojením príjmovými finančnými operáciami z rezervného 

fondu, z ktorého je naplánované financovanie kapitálových výdavkov a z bežných 

výdavkov rekonštrukcia ciest.  

 

Starosta poprosil Ing. Dundoviča o uvedenie daného bodu rokovania.  

Pri tvorbe rozpočtu sme sedeli 3 krát. Poďakovanie patrí Obecnému úradu za predprípravu 

návrhu rozpočtu a všetkým členom finančnej komisie a poslancom, ktorí sa podieľali na 

tvorbe rozpočtu.  Verím, že tvorbu rozpočtu bude vidieť na budúci rok v našej obci.  

 

Odpovedal starosta: 

Poďakovanie patri všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe rozpočtu.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Rolincová MSc.: 

Koľko nám vychádza schodok tento rok v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov? 

Podľa rozpočtu to malo byť mínus 68tisíc eur v roku 2021 teraz tento rozpočet je tak isto 

schodkový je tam mínus 200tisic eur to znamená, že skoro o 140tisíc eur viacej míňame 

tento rok ako ten predchádzajúci. Myslím si, že bežné výdavky sú veľké a neviem okrem 

tých ciest čo nás tak najviac zaskočilo. Chápem, že sme počítali s vyššími príjmami, ale tie 

príjmy budú približne na úrovni roku 2021 podľa tohto rozpočtu. Čiže, ktoré položky za Vás 

v rámci bežných výdavkov sú najpodstatnejšie, prečo potrebujeme byť v schodku 200 tisíc 

eur a siahnuť po tom našom rezervnom fonde.  

 

Odpovedala zamestnankyňa obecného úradu Ing. Slivková: 

 To Vám neviem povedať ako vychádza schodok. 

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Teraz určiť presný schodok sa nedá, však dobiehajú ešte všetky veci k tomu, čiže to budeme 

vedieť možno I. kvartál budúceho roka. Bohužiaľ predtým sa neinvestovalo do 

infraštruktúry, ale peniaze sa dávali do rezervného fondu. Čiže teraz je ten čas aby sa peniaze 

investovali do infraštruktúry. Tých 200tisíc eur sa „nepreje“, ale bude ich vidno v uliciach.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Áno začínali sme my niektorí starší poslanci v tom, že obec je strašne bohatá hlavne kvôli 

tomu rezervnému fondu. Časom sme pochopili za roky, že je to taká „medvedia“ služba. Na 

jednej starne je to dobre, že má obec také úspory no potom sme zistili, že to nemusí byť pre 

obec veľmi prospešné. Mrzí ma, že sa z tohto rezervného fondu míňa aj na bežné výdavky. 

Bohužiaľ hodnota peňazí v dnešnej ekonomickej situácii klesá. Už nekúpime za tie peniaze 

čo máme na rezervnom fonde to čo by sme kúpili pred troma- piatimi rokmi. Ja vidím tam 

riziko to, že niektoré príjmy sa dúfam budú napĺňať viac. Vidím príležitosť v projekte 

opatrovateľskej služby, kde sme cez 30tisíc eur rozpočtovali do príjmov. Som rád, že sa 

rezervný fond míňa na určite dobré akcie, ktoré sú tým investičným dlhom našim občanom.    

 

       

Starosta dal slovo zamestnankyni obecného úradu Ing. Slivkovej: 

Čo sa týka financovania z rezervného fondu bežných výdavkov to sme sa aj dohodli na 

finančných komisiách, na ktorých sme sedeli, že financovať sa budú jedine rekonštrukcie 
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a opravy ciest, žiadne iné výdavky.  Do roku 2021 vláda umožnila čerpať rezervný fond na 

bežné výdavky v rámci pandémie COVID – 19 aj na iné výdavky. Keby napr. chýbali 

kancelárske potreby alebo hygienické potreby. To už v roku 2022 umožnené nie je. Aby sme 

tie cesty mohli robiť nevykryjeme to z bežných príjmov, preto sem sa dohodli, že jedine 

cesty budú financované z rezervného fondu, keďže sa na cesty roky nečerpalo.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 110/2021 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I.  SCHVAĽUJE  

 

1/   Rozpočet obce Valaská  na rok 2022 v členení podľa funkčnej klasifikácie, 

ekonomickej klasifikácie –        Príloha č. 1 a programovej štruktúry – Príloha č. 2 

 

a) Bežný rozpočet 

Bežné príjmy     3 395 729 EUR 

Bežné výdavky    3 600 729 EUR 

Schodok bežného rozpočtu               -  205 000 EUR 

 

b) Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy                           25 000 EUR 

Kapitálové výdavky                               415 587 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu             -  390 587 EUR 

 

c) Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie                               595 587 EUR 

Výdavkové finančné operácie                                          0 EUR 

 

 

2/   Použitie rezervného fondu v roku 2022 na realizáciu bežných výdavkov a 

investičného plánu ako súčasti rozpočtu roku 2022 

 

3/   Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou Valaská na rok 2022 

 

a) Základná škola Jaroslava Simana Valaská 

 

Príjmy celkom        105 900 EUR 

z toho: bežné príjmy            105 900 EUR 

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb     105 900 EUR  
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Výdavky celkom       1 078 765 EUR 

z toho: bežné výdavky       1 078 765 EUR 

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      232 377 EUR

   

09.2.1.1 – Nižšie sekund. vzdel. všeobecné s bežnou starostlivosťou    584 445 EUR 

09.5.0    -  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                 75 210 EUR 

09.6.0.2 – Vedľajšie služby poskyt. v rámci primárneho vzdelávania      186 733 EUR 

 

 

 

b) Materská škola Valaská  

 

Príjmy celkom       2 950 EUR 

z toho: bežné príjmy            2 950 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb           2 950 EUR

  

 

Výdavky celkom          347 681 EUR 

z toho: bežné výdavky       347 681 EUR 

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou     347 681 EUR

   

 

 

c) Základná umelecká škola Valaská 

 

Príjmy celkom        17 820 EUR 

z toho: bežné príjmy           17 820 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb           17 820 EUR

  

 

Výdavky celkom             339 287 EUR 

z toho: bežné výdavky       339 287 EUR 

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne        339 287 EUR

   

 

 

4/   Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej obcou Valaská 

 

a) Technické služby Valaská 

 

Výdavky celkom                       421 851 EUR 

z toho: bežné výdavky             417 617 EUR 

 kapitálové výdavky                           4 234 EUR 

04.5.1   - Cestná doprava                      96 563 EUR

  

05.1.0   - Nakladanie s odpadmi             79 221 EUR 

05.2.0   - Nakladanie s odpadovými vodami                     2 813 EUR 
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06.2.0   - Rozvoj obcí                       225 492 EUR 

06.4.0   - Verejné osvetlenie                      14 319 EUR  

08.4.0   - Náboženské a iné spoločenské služby           3 443 EUR 

 

 

 

II.  BERIE NA VEDOMIE 

 

a) Viacročný rozpočet obce Valaská na roky 2023 – 2024 v členení podľa funkčnej 

klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 1 a programovej štruktúry – 

Príloha č. 2 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.2 Plán investičných akcií obce na rok 2022   

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 zapojil Ing. Rolincová MSc: 

Je k projektu strechy telocvične nová informácia? A či by si obecný úrad v roku 2022 trúfol 

na prípravu rekonštrukcie strechy v prípade, že by sme dostali také stanoviská, s ktorými by 

sme dokázali ten projekt upraviť a zrealizovať. Pre školu je budova telocvične, hlavne 

strecha priorita. Aby sa budova ďalej neznehodnocovala.  

 

Starosta dal slovo zamestnankyni obecného úradu Ing. Rastočanovej: 

My sme podali žiadosti na vyjadrenia čo sa týka „sieťarov“, ktoré sú potrebné na získanie 

stavebného povolenia. Teda nielen „sieťarov“, ale aj iných dotknutých orgánov, ktoré bili 

potrebné. Čo sa týka telocvične prišlo nesúhlasné stanovisko od hasičov s tým, že požadujú 

prepracovať projekt protipožiarnej bezpečnosti. Na tomto sme zatiaľ zastali a bude potrebné 

prepracovať celú dokumentáciu.  

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Rolincová MSc: 

A ostatné boli súhlasné stanoviská? 

 

Odpovedala Ing. Rastočanová: 
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Čo sa týka telocvične tak áno. Samozrejme s pripomienkami, ktoré sa zapracujú do 

stavebného povolenia.  

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Tento návrh bol aj na finančnej komisii. Treba sa bohužiaľ aj byrokraticky pripraviť.  

 

Do rozpravy sa zapojil Ing. Rolincová MSc: 

Bola by som rada keby sa nám podarilo budúci rok urobiť bezbariérovosť niektorých budov, 

verejných priestranstiev.  

 

Odpovedal starosta: 

Áno máme to v pláne. Pripravíme podklady, prerokujeme to na stavebnej komisii a následne 

potom na zastupiteľstve.  

 

Starosta dal slovo p. prednostke Mgr. Kmeťovej: 

V zozname nie je niekoľko projektov z dôvodu, že by sa schvaľovali v priebehu daného 

kalendárneho roka v prípade, že naozaj sa vieme pohnúť. Rezonuje tam ulica Hronská a pod. 

Čo sa týka konkrétne projektu ulica Hronská tak je tam aktuálna výzva robíme všetko preto 

aby sme mali vydané stavebné povolenie a verím, že sa nám to podarí v druhom kole. 

Uvidím aj ako z vyhláseným VO a pod.  

 

Odpovedal starosta: 

Priorita je pre nás Hronská ul.  

 

 

Uznesenie č. 111/2021 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE  

Plán investičných akcií na rok 2022 nasledovne: 

 

1. Dobrovoľná požiarna ochrana 20 680 € 

1.1. Nákup strojov, prístrojov defibrilátor 2 000 € 

1.2. Nákup špeciálnych strojov hasičská striekačka 11 680 € 

1.3. Rekonštrukcia a modernizácia  bleskozvod 7 000 € 

2. Miestne komunikácie 333 223 € 

2.1. Projektová dokumentácia Odstavné plochy 10 000 € 

2.2. Projektová dokumentácia Chodník I/66 k futbal. 

ihrisku 

3 000 € 

2.3. Realizácia nových stavieb Chodník na Piesku 170 223 € 

2.4. Rekonštrukcie Odstavné plochy (100 

miest) 

150 000 € 

3. Nakladanie s odpadmi  45 000 € 
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3.1. Realizácia nových stavieb Kontajnerové stojiská (2 ks) 45 000 € 

4. Rozvoj obce  11 900 € 

4.1. Projektová dokumentácia Zmeny a doplnky ÚP, UŠ 3 900 € 

4.2. Projektová dokumentácia Vnútroblok Októbrová ul.  8 000 € 

Spolu: 410 803 € 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

7.  Majetkové záležitosti 

7. 1.  Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 

stanice s OZ Tuláčik 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

S cieľom zabezpečiť odchyt túlavých a zabehnutých psov v katastrálnom území obce, podľa 

zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

a ich umiestnenie v útulku pre zvieratá, ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom. Obec 

má do konca tohto kalendárneho roka zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Defense pro, 

avšak predmetná spoločnosť ku koncu kalendárneho roka zaniká. Od nového roka budú 

fungovať ako občianske združenie. Pre obec by to znamenalo jedine to, že mesačný poplatok  

by sa znížil o cenu DPH. Tejto firme sme mesačne platili 102,- Eur s DPH paušálny 

poplatok, okrem ďalších služieb. OZ Tuláčik už môže tieto aktivity vykonávať tiež a je to 

združenie priamo tu v regióne, kdežto Defense pro je z Pezinka. OZ Tuláčik budeme ročne 

jedno rázovo na jeho činnosť prispievať sumou  240,- Eur.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc. 

Využili sme niekedy služby firmy Defense Pro? 

 

Odpovedal starosta: 

Áno služba bola využitá jeden krát.  

 

Do rozpravy sa zapojil Mgr. Hlaváčik: 

Chcel by som sa informovať aj kvôli občanom ako to bude vyzerať v praxi, keď nastane 

problém s túlavým psom? Môžeme kontaktovať hocikoho z Obecného úradu alebo priamo 

p. Maličkú? Budú sa organizovať aj odchytové akcie od nich? Náklady za odchyt túlavého 

psa bude potom znášať majiteľ psa?  

 

Odpovedal starosta: 



24 

 

Súčasťou zmluvy je telefóne číslo, na ktoré môžu volať občania, keď uvidia túlavého psa. 

Náklady s odchytom zvierat následnou starostlivosťou znáša majiteľ. 

 

Starosta dal slovo p. prednostke Mgr. Kmeťovej: 

1. Citácia zo zmluvy – „Poskytovateľ  za účelom prijímania informácií a pokynov k 

odchytu, zariadi nepretržitú dostupnosť na telefónnom čísle 0918 888 411 alebo  0944 

272 551. Poskytovateľ sa zaväzuje bezprostredne po odchyte vyhotoviť zoznam 

odchytených túlavých zvierat, v ktorom bude zaznamenané: miesto a čas odchytu, rasa, 

vzhľad a pod. Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť fotografie a údaje o odchytenom 

zvierati na internetovej stránke poskytovateľa, tiež na jeho facebookovom profile, na 

webovej stránke, na stránke objednávateľa a na stránkach, ktoré sa venujú výhradne 

strateným alebo nájdeným zvieratám.“ Áno potvrdzuje, že takto by sa nám mohli vrátiť 

nejaké finančné prostriedky v prípade, že ujde psík a bude odchytený. V zmluve je aj 

cenník ostatných služieb, zo zákona sme povinný prispievať to je tých 20 eur mesačne.   

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 112/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská  

I/ SCHVAĽUJE 

uzatvorenie Zmluvy o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat  do 

karanténnej stanice medzi 

Objednávateľom: 

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 
 

Poskytovateľom: 

Názov:     OZ Tuláčik         

Sídlo:      ČSA 25, 977 01 Brezno 

V zastúpení: JUDr. Jana Kokavcová, predseda občianskeho združenia                      

IČO:       45027200 

DIČ:      2022823572 

Zapísaný v registri občianskych združení pod registračným číslom VVS/1-900/90-33603 

registrovaný MV SR 

 

S cieľom zabezpečiť odchyt túlavých a zabehnutých psov v katastrálnom území obce, 

podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov a ich umiestnenie v útulku pre zvieratá, ktorého je poskytovateľ 

prevádzkovateľom. 
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Návrh Zmluvy  tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

II/ ODPORÚČA 

Starostovi obce predmetný návrh Zmluvy uzavrieť k 1. 1. 2022. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

8. Rôzne 

8.1. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská 

a rámcového programu zasadnutí OcZ v prvom polroku 2022   

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Vážený poslanecký zbor predkladám návrh zasadnutí OcZ v prvom polroku 2022 ako aj 

predbežný harmonogram práce. Návrh hovorí o troch zasadnutiach OcZ, pričom ako dobre 

vieme, zvolať zastupiteľstvo je možné aj mimo plánovaných termínov.  

 

 

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. 113/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program 

zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2022 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 
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ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

8. Rôzne 

8.2. Ústna informácia predsedov komisií pri OcZ a činnosti komisií za II. polrok 2021. 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

Blíži sa nám koniec roka a vtedy zvykneme aj rekapitulovať. Tak poprosím jednotlivých 

predsedov komisií aby zhodnotili druhý polrok tohto roka z pohľadu činnosti komisie. 

 

Pani predsedníčka Sociálnej komisie p. Pastírová: 

Sociálna komisia sa zišla 4 krát. Sociálna komisia sa podieľala na tvorbe rozpočtu, na tvorbe 

jednotlivých VZN. Riešila sociálne veci, bytovku č. 22 na Hronskej ul., v ktorej sú 

nevyhovujúce komíny a hrozí tam riziko požiaru. Ďalej bytovku č. 18 na Hronskej ul. kde 

sú nasťahovaní cudzí ľudia bez prihlásenia. Sociálna komisia sa venovala aj Detičkárni.  

 

Pán predseda Kultúrnej komisie p. Vrbovský: 

Kultúrna komisia sa zišla 5 krát. Kultúrna komisia sa venovala oslavám 550. výročia vzniku 

obce. Kultúrna komisia sa venovala kronike a sme radi, že obec má novú p. kronikárku. Je 

obnovená pamätná tabuľa z druhej svetovej vojny. Zorganizovali sme Mikuláša, zapálenie 

adventných sviec. 

 

Pán predseda Športovej komisie PaedDr. Magera: 

Športová komisia zasadala v druhom polroku 4 krát. Športová komisia za pomoci Obecného 

úradu zorganizovala športové stredy, ktoré sa organizovali 6 krát. Poďakovanie patrí 

osobám, ktoré organizovali športové stredy či už to bol volejbal, futbal, basketbal, atletika.. 

Poďakovanie patrí p. Rolincovej za audiovizuálne spracovanie. Na športových stredách sa 

zúčastnilo 47 detí.     

 

Pán predseda Komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných 

hodnôt PaedDr. Magera: 

Komisia pre životné prostredie zasadal 2 krát. Venovali sa výrubu drevín, návrhu 

kontajnerových stojísk, návrhu na kovové srdce pre plastové vrchnáky, zaoberala sa 

podnetmi občanov.  

 

Pán predseda Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán, p. Krupa: 

Komisia pre rozvoj obce, stavebný  poriadok a územný plán sa počas celého roka zaoberala 

žiadosťami o vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN, žiadosťami o odkúpenie a prenájom 

obecných  pozemkov.  

Na komisiu bol predložený návrh na odsúhlasenie rozmiestnenia kontajnerových stojísk – 

sídlisko Valaská. Komisia odporučila  vybudovať jedno kontajnerové stojisko ako vzorové.  

V prípade osvedčenia budú  zrealizované aj ďalšie stojiská ku konkrétnym obytným domom 

na sídlisku Valaská. 

 Komisia ďalej prerokovala žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru- Výstavba 

malej ČS PHM v lokalite Piesok.  Komisia odporučila  prerokovať investičný zámer 

s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí budú výstavbou ČS PHM dotknutí.  
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Spoločenstvo 447 požiadalo obecný úrad o súhlas s vybudovaním  odvodňovacieho žľabu  

na obecnom  pozemku okolo bytového domu. Komisia odporučila  obecnému úradu 

a obecnému zastupiteľstvu žiadosti vyhovieť.  K žiadosti o povolenie na položenie 

zatrávňovanej dlažby   pred garážou na pozemku p.č. 1671/1 K.Ú. Valaská, ktorý je vo 

vlastníctve obce komisia súhlasila s vybudovaním  spevnenej  plochy na pozemku.  

Cesta pod Hrbom- riešenie poškodeného oporného múru. Komisia odporučila postupovať 

podľa statického posudku,  zabezpečiť vyhotovenie inžinierskogeologického prieskumu 

a navrhnúť postupnú realizáciu v najkritickejšom úseku oporného múru.  

Predložený návrh bezbariérového vstupu pre imobilných občanov  do zdravotného strediska. 

Komisia zobrala na vedomie navrhnuté riešenie.  

Detské ihriská:  Prednostka obecného úradu Mgr. Kmeťová komisiu informovala, že detské 

ihriská budú doplnené hracími prvkami pre najmenšie deti a nové detské ihriská sú 

naplánované na ul. Hronská a na Piesku.  

Boli sme informovaní o stave verejných obstarávaní projektových dokumentácií na Dom 

smútku v rozsahu stavebných prác a o žiadosti Mini Billa  o vybudovanie parkovacích miest.  

Komisia s návrhom súhlasila.  

Umiestnenie Z BOXU v obci: Samostatná referentka na úseku správy a majetku 

a podnikateľskej činnosti informovala komisiu o možnosti umiestnenia Z BOXU  v obci 

Valaská. Stavebná komisia súhlasila s umiestnením Z BOXU na ul. TDH a návrh bude 

prerokovaný na obecnom zastupiteľstve.  

Z naplánovaných akcií sme dokončili chodníky na miestnom cintoríne. Chcem touto cestou 

upozorniť  na možné šmykľavé povrchy aj keď je našou snahou  tieto chodníky čistiť 

a priebežne udržiavať.  

Chodník na Piesku chceme zrealizovať čo v najkratšom  čase.  

 

Pán predseda Finančnej komisie a správy majetku Ing. Dundovič: 

Finančná komisia sa stretla 4 krát plus ďalších 3 krát sme sa stretli ohľadne tvorby rozpočtu. 

Naše zasadnutia sa venovali aj kontrolovaniu činnosti Obecného úradu ako sa dodržiava 

celkový rozpočet. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Obecnému úradu, 

ekonomickému úseku, riaditeľkám škôl a riaditeľovi TS, všetkým členom finančnej komisie 

za ich spoluprácu.  

  

Pani predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

PhDr. Mgr. Kúdelková : 

Skontrolovala na svojom stretnutí oznámenie funkcií zamestnaní činností majetkových 

pomerov verejného funkcionára pána starostu obce Valaská Mgr. Petra Jenču za rok 2020. 

A skonštatovala, že si splnil zákonom stanovené povinnosti všetko odovzdal tak ako zákon 

ukladá. Mali sme jedno pracovné stretnutie a to bolo kvôli tomu, že sa menili legislatívne 

zmeny. Ďakujem členom komisie za spoluprácu.  

 

 Starosta poďakoval všetkým členom komisií za ich prácu.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Na Obecnom úrade vypracovali projekt na opatrovateľskú službu  za čo veľmi ďakujem 

týmto sa šetria obecné peniaze. Máme 16 opatrovateliek a 32 opatrovaných ľudí. Ďakujem 
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všetkým čo sa podieľali na tomto projekte. Aj všetkým občanom čo sa zaslúžili o to aby táto 

obec fungovala.  

 

Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

Poďakovanie p. referentke a členom športovej komisie za ich aktivitu.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.114 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Ústnu informáciu predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za II. polrok 2021 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

8. Rôzne 

8.3. Informácia o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na rok 2022 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

V súčasnosti v obci vykonáva zvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110 litrových nádob 

firma Profax a VOK firma Belo Trade. Keďže každým rokom náklady na zvoz odpadu 

stúpajú, navrhujeme  zmenu odvozu odpadu prostredníctvom Združenia obcí Ekológ od 

01.01.2022.  

 

Návrh cenových ponúk na  r. 2022 

Profax Belo Trade Ekológ 

61,2 - eur 

s DPH/tona 

43,8 eur s DPH/1 vývoz VOK 110 l nádoba = 57,- eur /tona 

 

VOK – 1,3/ km  

(cca 32,5 eur 1 vývoz) 

 

Starosta otvoril rozpravu: 
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Do rozpravy sa prihlásil p. Krupa: 

Chcem sa informovať, či konečná suma je za kilometer, alebo sa ešte započíta nejaký 

manipulačný poplatok za vykladanie a nakladanie? 

  

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Suma je len za kilometer, nebude účtovaný žiaden manipulačný poplatok. Chcem podotknúť 

k tomuto bodu, že zvozy budú v tých istých dňoch ako doteraz, čiže párny týždeň v utorok, 

čiže občania túto zmenu vôbec nepocítia. Možno zo začiatku, keďže táto firma ešte po obci 

nechodila, bude to trvať o čosi dlhšie, ale iba zo začiatku. Nebude to mať vplyv na komfort 

občanov. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Ja ako člen finančnej komisie vidíme tie ceny, ktoré sú za odpad, čím menej odpadu 

vyseparujeme, tým sú väčšie peniaze, ktoré treba platiť a bude sa to rapídne navyšovať. 

Dobrá myšlienka je, že keď sme už členmi združenia Ekológ, tie obce sa združujú dokopy, 

vytvoriť niečo lacnejšie a efektívnejšie. Uvidíme čo prinesie budúcnosť, vyskúšame to prvý 

krát zatiaľ len na týchto dvoch typoch, 1100 l ešte nie, uvidíme čo to prinesie do budúcna, 

ale verím, že podstatné zlepšenie. Budeme naďalej apelovať na ľudí aby separovali, lebo 

tam sú neskutočné peniaze, ktoré každým rokom idu rásť. 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Starosta: 

V prvom rade občania budeme musieť separovať, dosiahli sme za minulý rok 10% zlepšenia 

triedenia, sme v cenovej relácií 22€ za uloženie tony odpadu a ak by sme chceli ísť do 

ďalšieho levelu, kde je to už iba za 18€, museli by sme dosiahnuť ďalších 13%. Je to 

o uvedomelosti občanov v obci a pevne verím, že tomu dopomôžu aj nové stojiská, ktoré 

plánujeme. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik: 

Chcel by som uviesť, že toto je možné riešiť cez združenie Ekológ aj vďaka tomu, že Ekológ 

dobre hospodári. Dôležitá informácia je, že združenie Ekológ to bude pre obec robiť bez 

DPH, zakúpili nové auto, som rád, že sa Ekológu darí. Chcem sa opýtať či tá úhrada nebude 

na základe faktúry, ale na základe členského, ako bolo v minulosti avizované? Ako sa to 

bude rozpočtovať, aby sa nám to potom nestrácalo z tej položky odpadového hospodárstva? 

 

Odpovedal starosta obce Mgr. Jenča: 

Určite vás o tom budeme informovať, zmluva to umožňuje. 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová: 

Ja si myslím, že vybudovaním tých stojísk, zabránime tomu, že cudzí ľudia nám tu do 

kontajnerov hádžu veci a pokiaľ to bude uzamknuté, bude treba spolupráca poslancov 

a jednotlivých bytových domov, aby si to ustrážili, lebo kým bol vrecový zber, to išlo veľmi 

dobre, krásne sa separovalo, len teraz nám hádžu do kontajnerov všeličo. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová MSc: 

Chýbajú nám k tomuto združeniu stanovy, ktoré by sme chceli vidieť, nie sú nikde 

zverejnené, aby sme vedeli, čo náš čaká, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť. Inak si 

myslím, že je to veľmi dobré rozhodnutie, som rada, že sme súčasťou takejto iniciatívy. 
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Do rozpravy sa prihlásil PaedDr. Magera: 

U nás v ZŠ sa kolegovia a členovia environmentálneho krúžku touto problematikou 

zaoberajú, odpadu ako takému, ale hlavne separovanému odpadu. Vidím rozdiel a teda 

dokážem ho porovnať, ako sme na ZŠ dokázali zredukovať odpad a triedenie je u detí na 

vysokej úrovni, napriek tomu, že sme poznačení pandémiou, a že viac menej skoro vždy sme 

na dištančnom štúdiu, tak sa deti opätovne k tomu vracajú. Odpad začína byť problémom 

a keď začneme u tých najmenších tak to bude super. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.115 /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE  

Návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu /VOK/ s dodávateľom BELO TRADE, IČO: 

500106 a návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu s dodávateľom Danka Barthová – 

PROFAX, IČO: 31 061 851 

 

II/ NESÚHLASÍ 

S uzavretím návrhu zmluvy o odvoze komunálneho odpadu /VOK/ s dodávateľom BELO 

TRADE, IČO: 500106 a návrh Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu s dodávateľom 

Danka Barthová – PROFAX, IČO: 31 061 851 na rok 2022 

 

III/ ODPORÚČA  

Starostovi obce zabezpečovať v roku 2022 zber komunálneho odpadu - odvoz zmesového 

komunálneho odpadu zo 110 l nádob a drobného stavebného odpadu (VOK) od 01.01.2022 

prostredníctvom spoločnosti Združenie obcí Ekológ, IČO: 31936440. 

 

Vykonávanie zberu komunálneho odpadu spoločnosťou Technické služby Brezno ostáva  

nezmenené.  

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

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  
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Starosta poďakoval všetkým riaditeľom našich organizácií, riaditeľovi Technických služieb 

za ich činnosť. Poďakoval riaditeľkám škôl za ich činnosť.  

Poďakovanie aj zastupiteľstvu za podporovanie škôl.  

Starosta dal slovo p. poslancom. 

 

Ing. Rolincová MSc- 

Otázka na riaditeľa Technických služieb, ohľadom technického zhodnotenia budov alebo 

investícia do rekonštrukcie budov. Čo plánujete a ako to vidíte aj na ďalšie roky ako by sa 

tie priestory mohli využívať. Viem, že momentálne je časť v prenájme časť je naša. Ale sú 

tam ešte priestory nedokončené, ktoré sa nevyužívajú úplne v podkroví. Či si viete dať tie 

priestory svojpomocne do poriadku a lepšie ich využívať? 

 

Odpovedal p. Lengyel riaditeľ TS- 

Neviem, ktoré priestory myslíte my máme všetky priestory využité úplne. Nad zberným 

dvorom máme teraz sklad vianočných ozdôb, materiál na lavičky, na detské ihriská aby to 

bol všetko v suchu. A hľadiska financií aké sú teraz určite nie.   

 

 

Mgr. Hlaváčik-  

Prišli sme na niečo ako udržiavať chodníky na cintoríne, čím ich posýpať.  

Odpovedal p. Lengyel riaditeľ TS- 

Každý deň sa chodia chodníky na cintoríne čistiť. Chodníky nechávame naschvál zasnežené 

lebo s apo nich lepšie chodí.  

 

p. Krupa-  

Poďakovanie TS za ich promptnosť. Štrk, ktorý teraz používame je prospešný. 

 

Odpovedal starosta Mgr. Jenča-  

Dnes som bol na pohrebe a môžem povedať, že chodníky na cintoríne sú v dobrom stave. Aj 

chodníky v obci sa udržiavajú, posýpajú. 

 

Ing. Rolincová MSc- 

Na čo sa máme z Vášho pohľadu my ako poslanci zamerať na ďalší rok skrz Vašich škôl? 

 

Riaditeľka Materskej školy Mgr. Iveta Babčanová - 

U nás je priorita fasáda Materskej školy inak máme všetko.  

 

Riaditeľka Základnej školy Jaroslava Simana PaedDr. Badinková-  

U nás došlo k skráteniu rozpočtu ohľadom kosenia areálu školy. Poďakovanie TS, ktorí boli 

veľmi nápomocný ohľadom kosenia. Pracovníci TS pokosili, aktivační pracovníci pohrabali. 

Ak by to takto prebiehalo aj v budúcom roku tak by to bolo veľmi dobré. Poďakovanie 

všetkým poslancom za podporu našej škole za to, že ste nám schválili veľké plazmové 

displeje na výučbu, ktorá sa na našej škole veľmi osvedčila. V budúcnosti by sme chceli ešte 

zakúpiť plazmové displeje.    
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Riaditeľka Základnej umeleckej školy PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art.- 

Poďakovanie poslancom a p. starostovi, že ste navýšili finančné prostriedky v hodnote 2300 

eur na hrnčiarsky kruh a elektrickú pec. Poďakovanie TS za ochotu, keď máme okolo 

budovy promptne to promptne vyriešia. Náš najväčší problém je, že by som rada poskytla 

priestor výtvarné umenie.  

 

p. Vrbovský –  

Môžeme sa aj tento rok tešiť na vianočný pozdrav? 

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art.- 

Robíme všetko preto aby sa nám to podarilo.  

 

Ing. Dundovič –  

Verím, že sa to ohľadom financií budúci rok zlepší. A, že obci bude prechádzať viac financií 

a budeme môcť viac robiť, naplniť viac vecí.  

 

Mgr. Hlaváčik –  

Chcel by som sa spýtať riaditeľky ZŠ Jaroslava Simana, že či nevnímajú potrebu riešiť 

finančné pásmo stravovania v súvislosti so zdražovaním.  

Riaditeľka Základnej školy Jaroslava Simana PaedDr. Badinková-  

Áno  už sme sa o tom s pani vedúcou školskej jedálni rozprávali. Zatiaľ sme na tom  tak, že 

vieme pokryť tie výdavky. V budúcnosti sa budíme musieť, ale týmto zaoberať.    

 

Starosta ukončil tento bod.  

 

 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce 

Vážení poslanci, otváram bod Interpelácie poslancov na starostu obce.  

  

PaedDr. Magera –  

Minulý týždeň na pracovnom stretnutí som spomínal, že máme v obci problém. Urobil som 

fotodokumentáciu o tom probléme, že naozaj polícia chodí zasahovať k bytovke TDH 

463/8. Po skončení zastupiteľstva Vám odovzdám fotodokumentáciu. Minoritná časť 

obyvateľstva nie nášho pôvodného „Valaštianského“ útočí na našich „Valašťanov“.  Moja 

interpelácia teda je bezpečnosť našej obce.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Určite pôjdem do stretnutia s okresným riaditeľom PZ.  

 

 

Ing. Bánik-  

Požiadal by som starostu obce aby v rámci nášho Hasičského zboru zabezpečil 

mimoriadnu preventívnu prehliadku aby sa daným problém dalo vopred zabrániť.   
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Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Bol som na stretnutí s pánom správcom toho bytového domu ten mal práve toto zabezpečiť 

aby sme dostali výstup zo skutkového stavu. Na začiatku roka by som mal mať tento 

výstup.     

 

p. Krupa-  

Jedná sa mi o umiestenie zrkadla na výjazd z hudobnej školy, z dôvodu bezpečnosti. Je tam 

aj stĺp, na ktorom je rozhlas, čiže by sa to zrkadlo mohlo umiestniť aj na tento stĺp.    

  

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Budeme to riešiť.  

 

Ing. Rolincová MSc- 

- Bola by som rada keby sa pripravil stav pohľadávok na ďalšie najbližšie 

zastupiteľstvo. 

- Rada by som apelovala na zvýšenie nádob na separovaný zber kontajnerov pri 

budove kultúrneho domu  (ul. šťúrova) 

- Prípady, ktoré naša právna kancelária má na starosti (Urbár, elektrika Chvatimech 

a ďalšie ostatné. Aký je stav?    

- V akom stave je príprava odčlenenia kultúrneho domu? 

- Kritické územia, ktoré by boli zapojené do Vodozádržných opatrení, z dôvodu, že 

dochádza k poškodeniu majetku našich obyvateľov? 

- Vyčistenie autobusových zastávok pieskovaním z nánosu čiernej špiny? 

- Odkúpenie pozemku cintorín, hore robíme parkovacie miesta a tie pozemky ešte 

stále nie sú naše. Ako ďaleko sme sa pohli ohľadom odkúpenia pozemku?   

- Zaujíma ma aj cyklotrasa?  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Stav pohľadávok budete mať vo februárovom zastupiteľstve. Na februárové zastupiteľstvo 

dostanete informáciu aj ohľadom právnych úkonov. Bolo vyhlásene verejné obstarávanie, 

na to aby sme sa zapojili do výzvy Vodozádržných opatrení potrebujeme mať pripravený 

projekt. Žiaľ do súťaže sa nám nikto neprihlásil. Riešili sme Základnú školu Jaroslava 

Simana čo sa týka plôch za výmenu za vodopriepustné , riešili sme cestu Partizánsku, cestu 

Osloboditeľov a dolný park pri Odbornom učilišti internátnom.  

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Autobusové zástavky sa budú dať vyriešiť. Pozemok cintorín, momentálne sme urobili 

násyp, kde sa zmestia 3-4 autá a táto časť je obecná. Obecná časť nie je nad cestou. Čo sa 

týka cyklotrasy posledná informácia bola od p. Kamenského vstupy boli po riešené, zo 

svahovanie napr. pri p. Turňovi je urobený, urobili vstupy aj inde. Ja počítam, že kolaudácia 

bude na jar.    

 

Mgr. Hlaváčik- 
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V akom stave je ozvučenie v dome smútku? Pretože to nie je v dobrom stave. 

 

Odpoveď starostu obce Mgr. Jenču –  

Momentálne reproduktory idú. Technika, ktorá tam je bohužiaľ neozvučí „ polku cintorína“ 

 

Ing. Rolincová MSc- 

Rada by som navrhla znenie uznesenia, ktoré by som odporučila návrhovej komisii aby sme 

dostali komplexnú odpoveď na celú situáciu a možnosti, ktoré v rámci zmluvy o dielo 

máme.  

 

Pán starosta vyhlásil prestávku z dôvodu aby návrhová komisia pripravila znenie 

uznesenia, ktoré navrhla poslankyňa Rolincová: 

Začiatok prestávky o 18:18 hod 

Ukončenie prestávky o 18:26 hod 

 

 

Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie aby prečítal znenie uznesenia, ktoré 

navrhla poslankyňa Rolincová. Ešte raz, ale zdôrazním, že sme sa dohodli na pracovnom 

stretnutí, že 12.1.2022 sa stretneme aj so štúdiami ohľadom tejto problematiky, kde bude aj 

pracovníčka obecného úrad.   

 

 

Uznesenie, ktoré navrhuje p. poslankyňa Rolincová: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ Odporúča  

Preveriť starostovi obce, znenie zmluvy so spoločnosťou Simanek Development s.r.o, z dňa 

21.9.2020, oprávnenosť vystavených faktúr a prípadnú možnosť uložiť spoločnosti sankcie 

z nesplnenia dohodnutých termínov a informovať o tom na najbližšom zasadnutí OcZ.  

 

Starosta poprosil poslancov aby pristúpili k hlasovaniu: 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

ZA: 2 ( Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

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

Ing. Bánik, PaedDr. Magera) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie nebolo prijaté.. 

 

 

Starosta ukončil tento bod.  
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11. Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili: 

 

Ing. Dundovič – 

Mám otázku na p. Rolincovú. Súhlasili sem s tým, že chcete natáčať kvôli transparentnosti. 

Celý čas je to namierené na p. starostu a na mňa. Moja otázka je, že či tými 

nedôveryhodnými na transparentnosť je starosta sám alebo ja sám alebo my dvaja do kopy? 

 

Ing. Rolincová MSc. -    

Faktická poznámka. Toto nie je moje vystúpenie k tomuto bodu, ale reagujem na p. poslanca 

Dundoviča. Neviem ani nechcem to ovládať tak aby sa to hýbalo. Primárne to je na zvukový 

záznam, nepotrebujem mať k tomu žiaden vizuál.  

 

Ing. Rolincová MSc. – 

Neevidujem písomnú odpoveď na interpelácie zo septembrového zastupiteľstva.     

 

Prednostka prednostka úradu Mgr. Kmeťová- 

Odpoveďde na interpelácie ste dostali všetci poslanci na zastupiteľstve v písomnej forme.   

 

PhDr. Mgr.  Kúdelková- 

Bolo by dobré aspoň raz do týždňa vyhlásiť do rozhlasu oznam ohľadom delobuchov 

a hádzania petárd. Pretože je to už neúnosné. Na našej spojnici na našom chodníku je to 

veľmi nebezpečné nedá sa tam chodiť, ľudia sa tam veľmi šmýkajú. Autá išli hore tým 

chodníkom, šmýkalo sa im. Chcem sa opýtať či by to bolo možné aspoň na zimnú sezónu 

uzavrieť z hornej cesty. Dať tam napr. dáky betón aby tadiaľ v zime autá nechodili. Je to tam 

veľmi nebezpečné. A ďalší problém je, že v zimných mesiacoch tam máme sústavne 

poškodený plôtik čo nám tam autá narážajú.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Nie som si istý či uzavretie cesty môže riešiť úrad, starosta obce. Budem sa informovať na 

dopravnom inšpektoráte ako postupovať.  

 

PaedDr. Magera -  

Faktická poznámka, že poslanec môže k jednotlivým bodom vystúpiť len dva krát ak chce 

vystúpiť tretí krát malo by sa o tom hlasovať.  

 

 

Ing. Rolincová MSc. – 

Možno by fakt na tom mieste čo spomínala p. poslankyňa Kúdelková značky pomohli. 

Pretože si neviem na tom mieste predstaviť, keď pôjde tade rozbehnutá sanitka a nebodaj 

nabúra. Akým spôsobom zvykneme posypávať naše cesty? Používame soľ a kde ju 

používame?   
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Starosta obce Mgr. Jenča –  

Posypávame podľa potreby. Neposypujeme soľou nemáme ani stroje na to. Dlhé roky sa už 

nesolí vo Valaskej. 

 

p. Krupa-  

Poďakovanie členom stavebnej komisii a poslancom, ktorí sa zúčastňujú tejto komisie.  

 

Mgr. Hlaváčik-  

Prikláňam sa k p. poslankyni Kudélkovej, že to hádzanie delobuchov je časté. Možno by 

bolo dobré informovať občanov aj cez hlásnik o tejto problematike. A taktiež je neúnosné to 

pitie na námestí.  

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Teraz v najbližšom Valaštianskom hlásniku bude informácia o pyrotechnike. A v ďalšom 

Valaštianskom hlásniku by bolo informácia o zákazoch, ktorá by bola aj zvýraznená. Bol 

som aj s príslušníkmi PZ Podbrezovej informovali ma, že dali tri pokuty v „zadu“ a dve 

pokuty na námestí. Požiadal som ich aby chodili častejšie.  

 

p. Dobrotová- 

Bola by som rada keby ste do Valaštianskeho hlásnika dali informáciu, že textil sa nedáva 

do komunálneho odpadu, ale že nech ho občania odnesú na prevádzkarne alebo do nových 

kontajnerov určených na zber.   

 

Starosta obce Mgr. Jenča –  

Firma Humana nám dodala dva kontajnery určené na zber textilu. Jeden kontajner je na 

sídlisku a druhý kontajner je v Starej Valaskej.  

 

p. Dundovič-  

Ľudia vo Valaskej neseparujú. Keby smeti dávali tam, kde patria tak by v obci nebol taký 

neporiadok.  

 

p. Vrbovský- 

Kultúrna komisia sa podieľala aj na Festivale dychových hudieb, touto cestou by som chcel 

poďakovať aj p. poslancovi Mgr. Hlaváčikovi, že bol dobre pripravený. Ako kultúrna 

komisia sme sa podieľali aj na tvorbe zoznamu pamätihodnosti, ktorý sa vytvoril teraz tento 

rok.  

 

 

 

Starosta ukončil tento bod.  

 

 

12. Záver 
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Starosta obce Mgr. Peter Jenča na záver všetkým poďakoval, za účasť a konštruktívnosť 

a celoročnú prácu. Keďže to bolo posledné pracovné rokovanie v tomto roku, poprial 

všetkým v čase adventu krásne a požehnané vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších, 

aby ich prežili v pevnom zdraví a rodinnej zomknutosti a v pohode.. Šťastné a veselé sviatky 

a všetko dobré do nového roka. 

 

Ďakujem. 

 

 

 

 

Valaská, 20. 12 .2021 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Blažena Pastírová                                                              Ing. Peter Bánik 

overovateľ zápisnice                  overovateľ zápisnice  

 

 

            

      

 

 

  


