
 
UZNESENIE 

z 21. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 23. februára 2022 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.1 programu: Správa č. 1/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej  

    ___________________     ____ 

 

Uznesenie č. 4 /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 
 

a) berie na vedomie Správu č. 1/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej 
 

b) vypúšťa zo sledovania  uznesenie OcZ č. 182/2013 zo dňa 12.11.2013 

 

c) konštatuje že   uznesenie OcZ č. 407/2016 zo dňa 14.12.2016 

uznesenie OcZ č. 640/2018 zo dňa 28.06.2018 

uznesenie OcZ č. 20/2019 zo dňa 20.02.2019 

uznesenie OcZ č. 22/2019 zo dňa 20.02.2019 

uznesenie OcZ č. 23/2019 zo dňa 20.02.2019 

uznesenie OcZ č. 36/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 38/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 39/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 40/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 41/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 42/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 43/2019 zo dňa 10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 53/2019 zo dňa 12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 54/2019 zo dňa 12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 64/2019 zo dňa 12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 65/2019 zo dňa 12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 76/2019 zo dňa 11.09.2019 

uznesenie OcZ č. 92/2019 zo dňa 13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 95/2019 zo dňa 13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 96/2019 zo dňa 13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 97/2019 zo dňa 13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 112/2019 zo dňa 11.12.2019 

uznesenie OcZ č. 115/2019 zo dňa 11.12.2019 

uznesenie OcZ č. 116/2019 zo dňa 11.12.2019 
 

 

 

 

 



 

 

Pokračovanie Uznesenia č. 4/2022 z rokovania OcZ zo dňa 23. 2. 2022 

 

uznesenie OcZ č. 5/2020 zo dňa 19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 6/2020 zo dňa 19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 7/2020 zo dňa 19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 8/2020 zo dňa 19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 9/2020 zo dňa 19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 10/2020 zo dňa 19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 25/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 26/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 27/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 28/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 29/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 30/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 31/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 32/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 33/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 34/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 35/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 41/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 42/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 43/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 44/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 45/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 46/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 47/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 48/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 49/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 50/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 51/2020 zo dňa 24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 52/2020 zo dňa 24.06.2020 

boli splnené 

 

 

d) ruší    uznesenie OcZ č. 421/2017 zo dňa 01.03.2017 

uznesenie OcZ č. 573/2017 zo dňa 13.12.2017 

uznesenie OcZ č. 599/2018 zo dňa 14.02.2018 

 

e) zostávajú v plnení  uznesenie OcZ č. 13/2019 zo dňa 20.02.2019 

    uznesenie OcZ č. 37/2019 zo dňa 10.4.2019  

uznesenie OcZ č. 36/2020 zo dňa 13.05.2020 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa 25. 2. 2022 

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

     Mgr. Peter Jenča 

  Starosta obce Valaská  



 

 

 

 O b e c    V a l a s k á  

          H l a v n á    k o n t r o l ó r k a   o b c e 

 
V súlade s § 18f, ods.1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Valaskej  

 

 

 

Správu 

o výsledkoch kontroly plnenia uznesení za obdobie november 2013 –jún 

2020 
 

Uznesenie 

číslo 

Dátum 

konania OcZ 
Obsah 

Termín 

splnenia 
Nositeľ úloh Stav 

182/2013 

OcZ 
20.11.2013 

Vymáhanie dlhov – byty 

Nám. 1.Mája 460 – 2 byty 
31.12.2013 

 

Starosta 

 

Vypustiť 

zo 

sledovania 

Pozn: Dlžníci ( Bartoš P. a Berčíková A.) boli listami zo dňa 21.11.2013 oboznámení o termíne na vypratanie 

a odovzdanie bytov. Ak nesplnia termín na vypratanie, budú cez exekučnú spoločnosť vysťahovaní, termín na 

vypratanie nebol dodržaný. 

Postup pri byte p. Bartoša: 

4.11.2011 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

24.11.2011 – výpoveď z nájmu bytu 

9.11.2011 – oznámenie  dlžoby dražobnej spoločnosti  

12.12.2011 – žiadosť o odovzdanie bytu ( v tomto čase sa o prípad začala zaoberať kancelária prezidenta SR ) 

23.1.2012 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

8.8.2012 – upomienka na zaplatenie nedoplatku 

14.11.2012 – upovedomenie na základe uznesenia 83/2012 OcZ 

21.11.2013 – výzva na vypratanie a odovzdanie bytu 

14.11.2014 – posledná výzva na zaplatenie nedoplatkov 

Postup pri byte p. Berčíkovej: 

26.8.2010 – výpoveď z nájmu bytu 

1.12.2010 – odovzdanie bytu 

9.11.2011 – oznámenie  dlžoby dražobnej spoločnosti  

14.11.2012 – upovedomenie o nedoplatku 

21.11.2013 – výzva na vypratanie a odovzdanie bytu 

14.11.2014 – posledná výzva na zaplatenie nedoplatkov 

V roku 2015 bol podaný návrh na vypratanie obidvoch bytov 

V zmysle Komisionárske zmluvy, ktorá je uzavretá medzi obcou Valaská a VALBYTOM, s.r.o. je VALBYT povinný 

zaoberať sa vypovedaním nájomných zmlúv a zabezpečovať vypratanie priestorov po ukončení platnosti nájomných 

zmlúv. Vo štvrtok 26.11.2015 sa konal prvý súdny proces o vyprataní bytu p. P. Bartoša  a p. Bartošovej. Konanie bolo 

pozastavené a malo pokračovať 1.2.2016 ( potrebná výpoveď starostu obce ). Súdny proces sa neuskutočnil a náhradný 

termín konania bol OS stanovený na máj 2016 ( termín bol odročený ). Májové pojednávanie bolo taktiež odročené. 

V júli sa uskutočnilo pojednávanie, kde súdom bolo rozhodnuté o vyprataní príslušného bytu v termíne do 90 dní. Bol 

podaný odpor voči rozsudku. 

Prednosta OcÚ požiada písomne právnika o vyjadrenie k prebiehajúcim súdnym sporom. 

Vyjadrenie od JUDr. Holého z 26.6.2018: 

Vymáhanie pohľadávky za nezaplatené nájomné a plnenia spojené s nájmom bytu od nájomníčky A. Berčíkove j- 

na základe žaloby vydal OS Brezno platobný rozkaz, ktorý nadobudol právoplatnosť 15.8.2017. Podľa informácie 



správcu bytu VALBYT s.r.o. zaplatila dlžníčka celý dlh okrem súdneho poplatku. V podstate obci musí doplatiť 

súdne trovy vo výške 36,50 €. 

Súdny spor o vypratanie bytu proti Ivete Bartošovej a spol. Súd vo veci rozhodol rozsudkom tak, že žalovaným uložil 

byt vypratať. Proti rozsudku podali žalovaní odvolanie, ktoré bolo doplnené na výzvu súdu vo febr. 2018. Dr. Holý 

podal v mene obce k doplneniu odvolania vyjadrenie v apríli 2018 po tom, čo ho súd o vyjadrenie vyzval. T.č. sa spis 

nachádza na rozhodnutie na odvolacom súde (KS BB). 

Uznesenie je neaktuálne, pohľadávky z tohto obdobia sú vymožené, odpísané alebo premlčané. 

407/2016 14.12.2016 

Náhrada za nútené 

obmedzenie z dôvodu 

umiestnenia vybudovanej 

optickej komunikačnej siete 

  Splnené 

OcZ schválilo návrh jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie z dôvodu umiestnenia vybudovanej optickej 

komunikačnej siete a súhlasilo s uzavretím dohody. Uhradené 14.10.2019 

421/2017 1.3.2017 
Uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve 
  Zrušiť 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia stavby cyklotrasy 

Brezno – Valaská a v práve prevádzkovania cyklotrasy a to na pozemkoch E - KN 279/103 o výmere 120 m² – 

zastavané plochy a nádvoria, E- KN 1732/101 o výmere 15 049 m² – zastavané plochy a nádvoria, E - KN 1732/102 

o výmere 7944 m² – zastavané plochy a nádvoria, C - KN 3088 o výmere 1849 m² – vodná plocha a C - KN 2957 

o výmere 1968 m² – zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Valaská, obec Valaská, medzi: obcou Valaská a mestom 

Brezno. 

Po realizácii cyklotrasy Brezno - Valaská, je budúci oprávnený z vecného bremena povinný vykonať porealizačné 

zameranie rozsahu vecného bremena. Následne bude mesto Brezno ako oprávnený z vecného bremena povinné s obcou 

Valaská uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, a to za jednorazovú odplatu vo výške 1,00 EUR. Náklady na 

vypracovanie geometrického plánu a správne poplatky bude znášať oprávnený z vecného bremena – mesto Brezno. 

v plnení, uznesenie osobne doručené starostom obce MsÚ Brezno – SSÚ Brezno  pre  prípravu zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena za účelom vybudovania  cyklotrasy Brezno- Valaská. 

Zmluva nebola podpísaná, mesto Brezno navrhuje prijať nové uznesenie, s aktuálnymi parcelami. Termínovo to mesto 

Brezno pripraví do konca marca 2022. Zaradiť na rokovanie OcZ v apríli 2022. 

573/2017 13.12.2017 Pozemky pod garážami   Zrušiť 

Schválený odpredaj pre žiadateľa Zdeno Bauko KN-C 1920. 

Návrh - zrušiť uznesenie, p. Bauko nebol vlastníkom predmetnej garáže. Pozemok predaný p. Ličkovi v r. 2021. 

599/2018 14.2.2018 Pozemky pod garážami   Zrušiť 

Schválený odpredaj pre žiadateľa Anna Komárová KN-C 1694, žiada odpredaj na splátky. 

Odpredaj na splátky nebol schválený. 

640/2018 28.6.2018 

Projekt Sanácia miest 

s nelegálne umiestneným 

odpadom v obci Valaská 

  Splnené 

Schválené predloženie projektu so spolufinancovaním min. 5% 3042,26 € z celkových výdavkov 60845,22 €. 

Projekt bol predložený, v prvom kole schválený, výber sa uskutočňuje viackolovo. 

Projekt bol úspešný, prebieha 5- ročná monitorovacia činnosť. 

13/2019 20.2.2019 
Prepadové územie v časti 

stará Valaská 
  V plnení 

OcZ poverilo starostu obce 

a) vstúpiť do rokovania s príslušnými samosprávnymi a štátnymi orgánmi ohľadom riešenia prepadového územia na 

základe Geofyzikálneho prieskumu vykonaného spoločnosťou AEG, s.r.o., 

b) zabezpečením vykonania oplotenia rizikového územia, kde dochádza k prepadom a zosuvom pôdy, 

c) informovať obyvateľov obce, ako aj širšiu verejnosť o zákaze vstupu na rizikové územie, ktoré spadá do rajónu I – 

ako nestabilné, kde dochádza k prepadom a zosuvom pôdy, 

d) zabezpečiť ďalšie opatrenia na základe odporúčania zo správy Geofyzikálneho prieskumu podzemných priestorov 

a posúdenie stability potenciálneho prepadového územia v obci Valaská vypracovanej spoločnosťou AEG, 

e) pripraviť finančnú analýzu nákladov na zabezpečenie opatrení podľa bodu d), 

f) zverejniť správu na webovej stránke obce. 

 

1. Okamžité opatrenia a monitoring  



a) prečistenie a kontrola účinnosti, resp. výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov; navrhujeme kontrolovať 

účinnosť subhorizontálnych vrtov raz ročne. (vykonáva sa – zabezpečujú Technické služby Valaská) 

b) vybudovanie pozorovacej studne (v mieste prepadu) s osadením kontinuálneho merača hladiny podzemnej vody s 

automatickým zberom údajov a online odosielaním. Ten by slúžil ako základvarovného systému. (pozorovacia studňa 

existuje, monitoring prebieha manuálne, keďže automatický zber údajov s online odosielaním by bol finančne 

náročný) 

c) vybudovanie pevných geodetických bodov pre presné nivelačné monitorovacie merania. Navrhujeme realizovať 

nivelačné merania 4 krát ročne. (nezrealizované, nivelačné merania sa neuskutočňujú, priestor sa monitoruje len 

vizuálne) 

2. Ideový návrh využívania plochy  

Vzhľadom na to, že veľká časť posudzovaného územia spadá do rajónu I. navrhujeme oplotenie pozemku a zákaz 

vstupu obyvateľov obce. V prípade, že obec bude chcieť naďalej využívať túto plochu ako detské ihrisko navrhujeme 

jednoduchú drevenú konštrukciu založenú na plošných základoch - pätky; ktoré by mali byť osadené v rajóne II., 

ktorá by tesne nad zemou prekrývala posudzovanú plochu. Následne na tejto konštrukcii by mohli byť osadené 

jednotlivé komponenty ihriska. (pozemok bol oplotený, bola osadená tabuľa so zákazom vstupu, plocha sa už ako 

detské ihrisko nevyužíva, prvky boli preložené na menej ohrozenú plochu) 

Po dohode z pracovného stretnutia poslancov dňa 16.2.2022sa opatrenia a monitoring prepadového územia 

prerokujú na komisii ŽP. 

20/2019 20.2.2019 Prevod priľahlého pozemku   Splnené 

OcZ schválilo prevod časti pozemku KNC 294/5 o výmere 94 m2 pre Karol Bendík a manž. 

22/2019 20.2.2019 Prevod priľahlého pozemku   Splnené 

OcZ schválilo prevod časti pozemku KNC 294/4 o výmere 43 m2 pre Jolana Kučerová. 

23/2019 20.2.2019 
Prenájom priľahlého 

pozemku 
  Splnené 

OcZ schválilo prenájom časti pozemku KNC 1465/12 400 m2 podľa grafickej prílohy pre Jaroslav Kučera. 

37/2019 10.4.2019 Pozemky pod garážami   V plnení 

Schválený odpredaj pre žiadateľa Ľubomír Ridzoň s manželkou CKN 1671/8. 

Pozemok predaný, neprebehol návrh na vklad, doriešiť. 

36/2019 10.4.2019 Pozemky pod garážami   Splnené 

Schválený odpredaj pre žiadateľa Peter Kaderiak CKN 1671/7 

38/2019 10.4.2019 
Odpredaj priľahlého 

pozemku 
  Splnené 

Schválený odpredaj pre žiadateľa Mgr. Ingrid Benediková CKN 294/6 10m2. 

39/2019 10.4.2019 
Zámer prenájmu pozemkov 

pod prenosnými garážami  
  Splnené 

Schválený zámer prenájmu pozemkov pod prenosnými garážami CKN 1979. 

40/2019 10.4.2019 

Zámer prenájmu časti 

pozemku CKN 1504/1 

(terasa a manipulačná 

plocha) 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu časti pozemku CKN 1504/1, na ktorom je terasa. 

41/2019 10.4.2019 

Vyhodnotenie Obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom 

nebytového priestoru na 1. 

poschodí Valbyt 

  Splnené 

OcZ zobralo na vedomie, že bola doručená1 ponuka na prenájom, podmienky verejnej obchodnej súťaže boli splnené. 

OcZschválilo prenájom nebytového priestoru na 1. poschodí Valbyt. 

42/2019 10.4.2019 
Obchodná verejná súťaž na 

prenájom pozemkov 
  Splnené 

OcZschválilo prenájom pozemkov parc. CKN č. 357, 358, 359 a 360/2 na poľnohospodárske účely, tiež súťažné 

podmienky obchodnej verejnej súťaže. 



43/2019 10.4.2019 
Zverenie snežnej frézy do 

správy TS Valaská 
  Splnené 

OcZ schválilo zverenie hnuteľného majetku do správy TS Valaská. 

53/2019 12.6.2019 

Vyhodnotenie obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom 

pozemkov 

  Splnené 

OcZ zobralo na vedomie, že boli doručené 2 ponuky na prenájom pozemkov parc. CKN č. 357, 358, 359 a 360/2 na 

poľnohospodárske účely, podmienky verejnej obchodnej súťaže boli splnené. OcZ odmietlo predložené návrhy 

a zrušilo verejnú obchodnú súťaž, odporučilo pripraviť do nasledujúceho zasadnutia OcZ novú VOS s podmienkami 

a účelom prenájmu. 

Nová VOS bola vyhlásená na zasadnutí OcZ dňa 11.9.2019 Uznesením č. 76/2019 

54/2019 12.6.2019 

Schválenie prenájmu časti 

pozemku CKN 1504/1 

(terasa a manipulačná 

plocha) 

  Splnené 

OcZ schválilo prenájom časti pozemku CKN 1504/1, na ktorom je terasa a manipulačná plocha. 

64/2019 14.8.2019 
Odkúpenie nehnuteľnosti 

RD na ul. Tatranská 
  Splnené 

OcZ schválilo odkúpenie RD na ul. Tatranská, súp. č. 220/31, 221/29 a pozemkov CKN 248, 249, 250, 251 a 252 do 

vlastníctva obce. 

65/2019 14.8.2019 
Multifunkčné ihrisko ZŠ – 

žiadosť na SZĽH 
  Splnené 

OcZ súhlasilo so zapojením do projektu Podpora športu, odsúhlasilo prenájom časti pozemku CKN 1394/1 

a financovanie prípravných prác obcou.  

(Projekt nebol úspešný.) 

76/2019 11.9.2019 

Schválenie obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom 

pozemkov 

  Splnené 

OcZschválilo spôsob nájmu OVS a súťažné podmienky OVS na prenájom pozemkov parc. CKN č. 357, 358, 359 

a 360/2 na poľnohospodárske účely. 

92/2019 13.11.2019 
Schválenie investície – PD 

Hronská 
  Splnené 

OcZ schválilo vypracovanie PD na ul. Hronská pre účely žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku. 

95/2019 13.11.2019 

Zmluva o vytvorení diela 

a o udelení licencie na jeho 

používanie 

  Splnené 

OcZ schváliloZmluvu o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie – sochy valacha. 

96/2019 13.11.2019 

Vyhodnotenie obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom 

pozemkov 

  Splnené 

OcZ zobralo na vedomie, že neboli doručené žiadne ponuky na prenájom pozemkov parc. CKN č. 357, 358, 359 a 360/2 

na poľnohospodárske účely.OcZ  zrušilo verejnú obchodnú súťaž, odporučilo pripraviť do nasledujúceho zasadnutia 

OcZ novú VOS s podmienkami a účelom prenájmu. 

Nová VOS bola vyhlásená na zasadnutí OcZ dňa 11.12.2019 Uznesením č.115/2019. 

97/2019 13.11.2019 

Zámer prenájmu obecného 

bytu č. 6, podlažie 3, Nám. 

1. mája 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu obecného bytu. 



112/2019 11.12.2019 
Plán investičných akcií na 

rok 2020 
  Splnené 

Schválený plán investičných akcií na rok 2020. 

115/2019 11.12.2019 

Schválenie obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom 

pozemkov 

  Splnené 

OcZschválilo spôsob nájmu OVS a súťažné podmienky OVS na prenájom pozemkov parc. CKN č. 357, 358, 359 

a 360/2 na poľnohospodárske účely. 

116/2019 11.12.2019 

Schválenie zámeru priameho 

prenájmu obecného bytu, 

súp. č. 460 

  Splnené 

Schválený zámer priameho prenájmu obecného bytu, súp. č. 460, vchod 5, podlažie 3, byt 6. 

5/2020 19.02.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

nebytového priestoru 

Školská 447/4 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu nebytového priestoru Školská 447/4, vchod 4. 

6/2020 19.02.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

nebytového priestoru 

Školská 447/2 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu nebytového priestoru Školská 447/2, vchod 2. 

7/2020 19.02.2020 
Zámena pozemkov pod 

garážami 
  Splnené 

Schválený zámer previesť pozemok CKN 1641 za pozemok 1638 zámenou bez finančného vyrovnania Janka 

Rafayová, Barbierik. 

8/2020 19.02.2020 
Predaj pozemku pod stavbou 

garáže 
  Splnené 

Schválený odpredaj pre žiadateľa Ivona Nezbedová KN-C 1916. 

9/2020 19.02.2020 

Vyhodnotenie obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom 

pozemkov 

  Splnené 

OcZ zobralo na vedomie, že bola doručená 1 ponuka na prenájom pozemkov parc. CKN č. 357, 358, 359 a 360/2 na 

poľnohospodárske účely, podmienky verejnej obchodnej súťaže boli splnené. OcZschválilo výsledok verejnej 

obchodnej súťaže na prenájom majetku pre právnickú osobu Družstvo vlastníkov oviec. 

10/2020 19.02.2020 
Priamy prenájom obecného 

bytu, súp. č. 460 
  Splnené 

OcZ zobralo na vedomie vyhodnotenie z ponukového konania priameho prenájmu obecného bytu, súp. č. 460, vchod 

5, podlažie 3, byt 6 – nebola doručená žiadna ponuka. 

25/2020 13.05.2020 

Schválenie prenájmu 

nebytového priestoru 

Školská 447/4 

  Splnené 

Schválený prenájom nebytového priestoru Školská 447/4 Danke Andrišekovej. 

26/2020 13.05.2020 

Schválenie prenájmu 

nebytového priestoru 

Školská 447/2 

  Splnené 

Schválený prenájom nebytového priestoru Školská 447/2Silvii Oravcovej. 

27/2020 13.05.2020 
Zámena pozemkov pod 

garážami 
  Splnené 

Schválený prevod pozemku CKN 1641 za pozemok 1638 zámenou bez finančného vyrovnania Janka Rafayová. 



28/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

garáže súp. č. 422 a časti 

pozemku CKN 1980/1 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu garážeč 6, súp. č. 422 a časti pozemku CKN 1980/1 o výmere 40 m2p. Martinovi 

Andrišekovi.  

29/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

pozemkov CKN 1145, 1146, 

1147/1, 1147/2, 1148 a prev. 

budovysúp. č. 2424 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu pozemkov a prevádzkovej budovy z dôvodu osobitného zreteľa FK ŽP a. s.  

30/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

pozemkov na plochy 

bilboardov 

  

Opravené, 

Doplnené, 

Splnené 

Schválený zámer prenájmu časti pozemkov CKN 2970 a 1146 z dôvodu umiestnenia bilboardov - obojstranný2 ks, 

jednostranný 2 ks . 

Uznesenie opravené Uznesením č. 41/2020, doplnený spôsob prenájmu – dôvod osobitného zreteľa. Dôvod os.zreteľa 

je uvedený v zápisnici z 13.5.2020, v uznesení však chýba. 

 Žiadam OcÚ, aby kládol veľký dôraz na správnosť textu pri príprave majetkových uznesení.  

31/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

bytu č. 14, posch. 4, vchod 

4, súp. č. 460, nám. 1. mája 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu obecného bytu z dôvodu os. zreteľa p. Mirkovi Karolovi. 

32/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

bytu č. 6, posch. 3, vchod 5, 

súp. č. 460, nám. 1. mája 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu obecného bytu z dôvodu os. zreteľa p. Zdenke Troligovej. 

33/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru predaja 

časti pozemku CKN 1226/1 

o výmere 31 m2 

  Splnené 

Schválený zámer predaja časti pozemku CKN 1226/1 o výmere 31 m2 manž. Hahnovcom z dôvodu os. zreteľa. 

34/2020 13.05.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

časti pozemku CKN 1504/1 

o výmere 30 m2 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu časti pozemku CKN 1504/1 o výmere 30 m2  spoločnosti Gastro Klasik z dôvodu os. 

zreteľa. 

35/2020 13.05.2020  
Neschválenie prebytočnosti 

časti pozemku CKN 2963 
  Splnené 

Neschválenie prebytočnosti časti pozemku CKN 2963, novovytvorená parcela CKN 3148 o výmere 29 m2 p. Karolovi 

Krumpálovi. 

36/2020 13.05.2020 

Ústna informácia 

k cyklotrase Brezno - 

Valaská 

 Starosta V plnení 

OcZ odporučilo starostovi obce 1. zabezpečiť dohľad nad projektom cyklotrasa, a to prostredníctvom príslušného 

zamestnanca, ktorý bude systematicky riešiť pripomienky občanov, ako aj dohliadať na plnenie povinností stavebníka 

v zmysle platného stavebného povolenia, 2. Na každé zasadnutie OcZ a stavebnej komisie predložiť písomnú správu 

vo veci priebežného plnenia bodu 1.  

Pozn.: Hlavná kontrolórka nemá oprávnenie zo zákona kontrolovať starostu obce, ide len o odporúčacie uznesenie, 

nie schvaľovacie alebo súhlasné, ktoré sú predmetom kontroly plnenia uznesení. 



41/2020 24.6.2020 

Schválenie zámeru prenájmu 

pozemkov na plochy 

bilboardov – oprava 

uznesenia 30/2020 

  Splnené 

Schválený zámer prenájmu časti pozemkov CKN 2970 a 1146 z dôvodu umiestnenia bilboardov – obojstranný 2 ks, 

jednostranný 2 ks - oprava uznesenia 30/2020, doplnený spôsob prenájmu – dôvod osobitného zreteľa. 

42/2020 24.6.2020 

Schválenie prenájmu garáže 

súp. č. 422 a časti pozemku 

CKN 1980/1 

  Splnené 

Schválený prenájom garáže č 6, súp. č. 422 a časti pozemku CKN 1980/1 o výmere 40 m2 p. Martinovi Andrišekovi.   

43/2020 24.6.2020 

Schválenie prenájmu 

pozemkov CKN 1145, 1146, 

1147/1, 1147/2, 1148 a prev. 

budovy súp. č. 2424 

  Splnené 

Schválený prenájom pozemkov a prevádzkovej budovy z dôvodu osobitného zreteľa FK ŽP a. s. 

44/2020 24.6.2020 

Schválenie prenájmu 

pozemkov na plochy 

bilboardov – oprava 

uznesenia 30/2020 

  Splnené 

Schválený prenájom časti pozemkov CKN 2970 a 1146 z dôvodu umiestnenia bilboardov– obojstranný 2 ks, 

jednostranný 2 ks z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť ISPA Ba. 

45/2020 24.6.2020 

Schválenie prenájmu bytu č. 

14, posch. 4, vchod 4, súp. č. 

460, nám. 1. mája 

  Splnené 

Schválený prenájom obecného bytu z dôvodu os. zreteľa p. Mirkovi Karolovi. 

46/2020 24.6.2020 

Schválenie  prenájmu bytu č. 

6, posch. 3, vchod 5, súp. č. 

460, nám. 1. mája 

  Splnené 

Schválený prenájom obecného bytu z dôvodu os. zreteľa p. Zdenke Troligovej. 

47/2020 24.6.2020 

Schválenie predaja časti 

pozemku CKN 1226/1 

o výmere 31 m2 

  Splnené 

Schválený  predaj časti pozemku CKN 1226/1 o výmere 31 m2 manž. Hahnovcom z dôvodu os. zreteľa. 

Predaná odčlenená časť pozemku CKN 1226/8 o výmere 31 m2. 

48/2020 24.6.2020 

Schválenie prenájmu časti 

pozemku CKN 1504/1 

o výmere 30 m2 

  Splnené 

Schválený  prenájom časti pozemku CKN 1504/1 o výmere 30 m2  spoločnosti Gastro Klasik z dôvodu os. zreteľa. 

49/2020 24.6.2020 

Schválenie dodatku č. 2 

k Nájomnej zmluve Gastro 

Klasik  

  Splnené 

Schválenie rozšírenia predmetu nájmu o prenájom ďalšej plochy o výmere 40 m2. 

Do budúcna žiadam neschvaľovať Dodatky k nájomným zmluvám, ale spôsob prenájmu majetku.  

50/2020 24.6.2020 

Schválenie zámeru predaja 

časti pozemku CKN 1854 

o výmere 92 m2 

  Splnené 

Schválený zámer predaja časti pozemku CKN 1854 o výmere 92 m2 pre p. Annu Havašovú a Miroslava 

Oravca,v uznesení chýba konkrétne, že ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, pričom dôvod je vyšpecifikovaný. 



51/2020 24.6.2020 
Schválenie zámeru prenájmu  

pozemkov CKN 452, 451  
  Splnené 

Schválenie zámeru prenájmu  pozemkov CKN 452, 451 pre p. Karola Krumpála. 

52/2020 24.6.2020 
Schválenie zámeru prenájmu  

časti pozemku CKN 1465/1  
  Splnené 

Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku CKN 1465/1 pre Chinorex Piešťany (Billa). 

 


