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Zápisnica 

 

z dvadsiateho prvého riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 23. februára 2022 v zasadačke OÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:05 hod. 

Koniec zasadnutia: 20:30 hod.  

 

Prítomní poslanci: Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, 

MSc., Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková,  

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Bc. Pohančániková 

Prednostka obecného úradu: Mgr. Dana Kmeťová 

 

Ospravedlnení: Mgr. Karolová, Ing. Bánik, Dobrotová 

Neskorší príchod: Vrbovský o 16:12 hod 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 13 

ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Prezenčná listina je súčasťou 

zápisnice.  

 

2. Schválenie programu 

Predkladá starosta obce Valaská Mgr. Peter Jenča. Návrh programu bol v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení  zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 18. 2. 2022. 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

Starosta obce Valaská dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Program 21. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení k 31. januáru 2022 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce Valaská 

5.1.Správa č. 1/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

7. Návrhy VZN 

7.1.Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške 
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mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni  

8. Ekonomické záležitosti 

8.1.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu č. 

12/2021 

8.2.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 13/2021 

8.3.Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

8.4.Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022 

8.5.Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022 

8.6.Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2022 

8.7.Stav pohľadávok za rok 2021 

8.8.Schválenie výšky stočného pre všetkých producentov odpadovej vody, ktorí vypúšťajú 

odpadové vody verejnou kanalizáciou vo vlastníctve obce Valaská 

8.9.Informácia o projektovej dokumentácií Telocvičňa pri ZŠ Jaroslava Simana  

8.10. Schválenie návrhov Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV Pod 

Lipovou Valaská” 

9. Majetkové záležitosti 

9.1.Žiadosť Packeta Slovakia, s.r.o. o prenájom obecného pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

9.2.Výzva k podpísaniu nájomnej zmluvy – rímskokatolícka cirkev, farnosť Valaská 

9.3.Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.4.Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.5.Žiadosť Ivana Šucha k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

9.6.Žiadosť Blanky Zelenčíkovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.7.Žiadosť Ivany Kučerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

9.8.Žiadosť Denisy Tepperovej a Tomáša Teppera k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.9.Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.10. Žiadosť Veroniky Lániovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.11. Žiadosť Dušana Zemku k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.12. Žiadosť Jany Sedliačikovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.13. Žiadosť Evy Leitnerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.14. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.15. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.16. Žiadosť Mgr. Ľubici Sorkovskej a Petra Sorkovského k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.17. Žiadosť Emílie Gibalovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
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9.18. Žiadosť Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.19. Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.20. Žiadosť Anny Bielikovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.21. Žiadosť Matúša Kocku k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.22. Žiadosť Boženy Marenčákovej Tonhauserovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

10. Rôzne 

10.1.  Návrh na menovanie člena komisie obecného zastupiteľstva Zboru pre občianske 

záležitosti vo Valaskej 

10.2.  Vyhodnotenie PHSR obce Valaská, za rok 2021 

10.3.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 – 2022, za rok 2021 

11. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových 

a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

12. Interpelácie poslancov na starostu obce 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za:7   (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

3.Procedurálne otázky  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva pani 

Danku Králikovú. 

Za overovateľov zápisnice určuje: PhDr. Mgr. Zuzanu Kúdelkovú a PaedDr. Matúša 

Mageru 

Za predsedu návrhovej komisie navrhuje Ing. Jána Dundoviča, za členov návrhovej komisie  

Blaženu Pastírovú a Mgr. Róberta Hlaváčika 

 

Uznesenie č. 2 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Danku Králikovú 

B/ Overovateľov zápisnice: PhDr. Mgr. Zuzanu Kúdelkovú, PaedDr. Matúša Mageru 
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II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Blažena Pastírová; Mgr. Róbert Hlaváčik 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie: 

ZA:7 (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

4.Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

k 31. 1. 2022 

 

Správu o plnení uznesení všetci obdržali všetci poslanci, na pracovnom stretnutí. Zároveň   boli 

dané  aj ústne informácie k jednotlivým uzneseniam. Starosta otvoril  rozpravu k danému bodu 

rokovania.   

 

Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  do 

31.1.2022 

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie 

na OZ 

23.2.2022 

2022 104/2021 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2022 105/2021 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. 

 

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2022 106/2021 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice, voľba návrhovej komisie) 

 

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2022 107/2021 Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Valaská, konaného 15. 12. 2021 

  

Plní sa 

2022 108/2021 I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času 

VZN platné 

a účinné 
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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 

 

2022 109/2021 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 

 

VZN platné 

a účinné 

2022 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 

Schválené 
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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 

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 
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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 

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 

 

2022 111/2021 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 € 

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 € 

Schválené 
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Spolu: 410 803 

€ 
 

2021 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. 

Návrh Zmluvy  tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

II/ ODPORÚČA 

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

 

Splnené, 

zmluva 

zverejnená 

na webovom 

sídle obce 

2021 113/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

a rámcový program zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Valaská v I. polroku 2022 

 

Informatívne, 

zverejnené 

na webovom 

sídle obce  

2021 114/2021 BERIE NA VEDOMIE 

Ústnu informáciu predsedov komisií pri OcZ o činnosti komisií za 

II. polrok 2021 

 

Informatívne, 

navrhujeme 

vypustiť zo 

sledovania   

2021 115/2021 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 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania.  

Od 1.1.2022 

činnosť 

odvozu TKO 

zabezpečuje 
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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. 

 

združenie 

obcí Ekológ 

 

 

V rámci rozpravy nevystúpil nikto, starosta požiadal predsedu návrhovej komisie o návrh 

uznesenia k danému bodu rokovania.  

 

Uznesenie č. 3 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 1. 2022   

Hlasovanie 

 

ZA:7 (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Príchod poslanca Vrbovského  čas 16:12 hod. 

 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Valaská 

BOD 5.1 Správa č. 1/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej 

Spracovateľkou a predkladateľkou uvedenej správy je pani hlavná kontrolórka. Podrobne 

uviedla predkladanú správu, vyjadrila sa ku každému jednému bodu v správe.  

 

Rozprava k danému bodu rokovania:  

Hlavná kontrolórka skonštatovala v odpovediach na poslancov, že uznesenia, ktoré sú 

zverejnené budú zrušené práve navrhovaným uznesením a že správy o kontrole sa zverejňujú 

až po zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na všetky otázky poslancov bolo zodpovedané.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia: 
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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 
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                                                           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 
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Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

 

Neskorší príchod poslanca Vrbovského (16.12 hod.) 

 

6. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLORKY OBCE 

NA 1. POLROK 2022 

 

Spracovateľkou a predkladateľkou materiálu je hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu 

kontrolnej činnosti bol prerokovaný na pracovnom zasadnutí. Je tam kontrolná činnosť 

rozdelená na pravidelné a ostatné kontroly. Z pravidelných je tam kontrola plnenia uznesení, 

kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole 

v predchádzajúcom období, kontrola výdavkov na požiarnu ochranu – z minulého obdobia. 

Ostatné kontroly podľa predloženého materiálu a plnenie iných úloh hlavne vypracovanie 

stanoviska k návrhu záverečnému účtu obce Valaská za minulý rok a vybavovanie podnetov 

v súlade zo zákonom 54/2019 o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. 

Predmetný návrh bol v zmysle zákona zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli od 

7. 2. 2022. 

Do rozpravy k tomuto bodu rokovania sa nikto neprihlásil. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia k predmetnému bodu 

rokovania:  

 

Uznesenie č. 5 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto uznesenia 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  
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7.NÁVRHY VZN 

BOD 7.1 Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo 

výdajnej školskej jedálni  

 

Predmetný návrh VZN bol spracovaný na základe žiadosti riaditeľky základnej školy. Návrh 

VZN bol prerokovaný na Komisii finančnej a správy majetku obce, ktorá predmetný návrh 

odporúča prijať. V zmysle zákona bol predmetný návrh vyvesený na webovej stránke obce, na 

úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli slovensko.sk od 7. februára 2022. V rámci 

pripomienkového konania neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky, o čom boli 

poslanci informovaní dňa 17. 2. 2022. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu rokovania, 

s tým, že navrhol pozmeňujúci návrh k predmetnému VZN a to vo veci účinnosti nariadenia 

a to s termínom 1. 4. 2022.  V rámci rozpravy sa o slovo prihlásil predseda finančnej komisie , 

ktorý predmetný návrh VZN odporúča schváliť, starosta ukončil rozpravu a dal hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväznému nariadeniu o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni  

 

II/ SCHVAĽUJE 

pozmeňujúci návrh k Návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni a to v článku V. Spoločné a záverečné ustanovenia v bode 4. a to nasledovne: 

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. apríla 2022. 

 

ZA:7 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. Hlaváčik, PhDr. 

Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 – (PaedDr.  Magera) 

 

Predmetný pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie uznesenia k danému bodu 

rokovania:  

 

 

 

 



14 
 

 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

UZNÁŠA SA trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov 

v súlade s §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na Všeobecne záväznom  nariadení č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni a vo výdajnej školskej jedálni so schválenými zmenami 

 

Hlasovanie: 

ZA:7 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, p.  Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. Hlaváčik, PhDr. 

Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA:1 – (PaedDr. Magera)  

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

8. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Bod 8.1 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie v kompetencii 

starostu obce č. 12/2021 

 

Starosta obce Valaská požiadal  Ing. Slivkovú o krátke zhrnutie uvedeného materiálu.  

Ing. Slivková zdôraznila, že   sa jedná o rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu obce, ktoré 

bolo vykonané v minulom roku. Ide o presun medzi jednotlivými položkami v rámci 

schváleného rozpočtu a navýšenie položky rekonštrukcia modernizácia budova DHZ, kde bolo 

pri rekonštrukcii potrebné doplatiť niektoré výdavky, ktoré boli neočakávané v celkovej sume 

2064 €. Predmetný návrh uznesenia má iba informatívny charakter. Starosta k predmetnému 

bodu otvoril rozpravu:  

V rámci rozpravy predseda finančnej komisie skonštatoval, že materiál bol prerokovaný na 

finančnej komisii a toto rozpočtové opatrenia odporúča zobrať na vedomie. Ostatné otázky boli 

zodpovedané avšak nesúviseli priamo z predkladaným materiálom (prečo je odtieň fasády 

odlišný). 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu k danému bodu 

rokovania: V rámci rozpravy sa poslankyňa Rolincová opýtala, či došlo k oficiálnemu 

odovzdaniu stavby. Starosta odpovedal, všetko prebehlo podľa projektu.  

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 
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informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 12/2021 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

(Súčasťou zápisnice je aj Rozpočtové opatrenie č. 12/2021) 

 

Bod 8.2 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 

13/2021 

 

Starosta obce požiadal Ing. Slivkovú a krátke zhrnutie uvedeného materiálu. 

p. Slivková – Účelové rozpočtové opatrenia bolo vykonané v r.  2021. Došlo k navýšeniu 

prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej  časti. Ide o prostriedky, ktoré boli obci poskytnuté zo 

štátneho rozpočtu a to z ÚPSV a R, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a OÚ   B. 

Bystrica.  

Rozprava k tomuto bodu rokovania: 

V rámci rozpravy predseda finančnej komisie skonštatoval, že materiál bol prerokovaný na 

finančnej komisii a toto rozpočtové opatrenia odporúča zobrať na vedomie. 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu k danému bodu 

rokovania: V rámci rozpravy nevystúpil nikto.  

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 13/2021 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

(Súčasťou zápisnice je aj Účelové rozpočtové opatrenie č. 13/2021) 

 

BOD 8.3 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

 

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a na  pracovnom rokovaní obecného 

zastupiteľstva. Finančná komisia predmetný návrh odporúča schváliť. Materiál bol na komisii 

prerokovaný bez návrhu na investíciu – vybudovanie bezbariérového vstupu do zdravotníckeho 
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zariadenia, ktorú som dodatočne doplnil na základe odporúčania stavebnej komisie. Jedná sa 

celkovo o navýšenie kapitálových výdavkov v sume 70 659 Eur.  

A konkrétne investície: 

1. PD – rozšírenie Tatranskej ulice 

2. PD – IBV Lipová, IBV Pod Hrbom 

3. PD – TAJCH 

4. Bezbariérový vstup do zdravotníckeho zariadenia 

5. PD Dom smútku 

6. Aktualizácia PD Telocvičňa pri ZŠ J. Simana 

Všetko bolo prerokované nielen na stavebnej komisii ale aj finančnej komisii, ako aj na 

pracovnom stretnutí poslaneckého zboru. Starosta zdôraznil, že  obe komisie schválili uvedený 

návrh na zaradenie do tohtoročného rozpočtu. Aby predišiel ďalšej rozsiahlej diskusii, všetky 

projekty, okrem bezbariérového prístupu, boli schválené v minuloročnom rozpočte, avšak 

z objektívnych dôvodov ich nebolo možné realizovať v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Predseda finančnej komisie potvrdil slová starostu, s tým že skutočne bezbariérový prístup 

nebol v materiáli komisie. Pán predseda finančnej komisie uviedol aj dôvody prečo je potrebné 

urobiť aktualizáciu projektu telocvične. Odporučil predmetný návrh rozpočtového opatrenia 

schváliť.  

Starosta otvoril rozpravu k danému bodu rokovania: 

Starosta zodpovedal na otázky týkajúce sa konkrétnych investícií ako je bezbariérový vstup- 

výhody prerokovaného riešenia, nevýhody výťahu ako aj otázky týkajúce sa projektovej 

dokumentácie k domu smútku. Poslankyňa Rolincová hovorila o tom, že je potrebné aby sa 

poslanci pozreli na daný projekt, jednak preto, že je to veľmi finančne náročný projekt a či 

vôbec spĺňa podmienky moderného projektu.  

 

Po ukončení rozpravy požiadal starosta návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

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

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových 

výdavkov v sume 70 659 EUR 

 

 

Dôvodová správa 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
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V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na 

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  

zvýšenie príjmov: 

454   prevod prostriedkov z peňažných fondov       +   70 659 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov                   +   70 659 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

 

program 

3   Doprava 

 0451   - Miestne komunikácie /   716  projektová dokumentácia +    9 360 € 

(Tatranská ulica – rozšírenie) 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620-1   Rozvoj obce   /   716   projektová dokumentácia  +    4 400 € 

       (IBV Lipová, Pod Hrbom) 

      /   716   projektová dokumentácia  +    8 058 € 

        (Tajch) 

      /   717   rekonštrukcie a modernizácie +   32 225 € 

       (bezbariérový vstup zdrav.stredisko) 

 

         Spolu    +   44 683 € 

 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1Náboženské a iné spol.služby/   716   projektová dokumentácia +   11 616 € 

(Dom smútku) 

 

8  Vzdelávanie 

 09121   Základné vzdelávanie /   716   projektová dokumentácia +    5 000 € 

(Telocvičňa - dopracovanie) 

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov        + 70 659 € 

 

 

 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL hlasovania: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  
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___________________________________________________________________________ 

BOD 8.4 Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022 

Materiál vychádza zo žiadostí podaných  občianskymi združeniami v zmysle platného 

všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Valaská  

a schváleného rozpočtu na rok 2022. V predmetnom návrhu uznesenia  je uvedená organizácia, 

účel a suma.  Uvedený materiál bol prerokovaný ešte v minulom roku pri tvorbe rozpočtu na 

tento rok, v kultúrnej komisii a na finančnej komisii začiatkom februára 2022. Všetci výšky 

dotácií odporučili tak,  ako sú uvedené v návrhu uznesenia. K predmetnému materiálu sa 

vyjadril predseda komisie pre financie a správu majetku a predseda kultúrne komisie. Obaja 

uvedený návrh uznesenia odporučili schváliť. 

 

Rozprava k bodu rokovania: v rámci rozpravy vystúpil poslanec Magera, ktorý skonštatoval, 

že krnohy budú v Hronci. Pričom sa jedná o súkromné podujatie. Skonštatoval, že pozabudol 

v rámci rozpočtu – požiadať o finančný príspevok  pre spevokol Lipka, ktorý bude mať v tomto 

roku svoje 20. výročie.  

 

Starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/   SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely kultúry v zmysle platného VZN obce č.   

1/2018 a to nasledovne: 

 

1. Občianske združenie Pekný deň     3 200,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„Haruľa 2022 – 13. ročník súťaže družstiev v pečení harule“  3 200,00 EUR 

 

2. Občianske združenie Valašťania     1 900,00 EUR 

- účelovo určené na: 

1. „MDD – Cesta rozprávkovým lesom“     1 000,00 EUR 

2. „Jánska vatra“          600,00 EUR 

3. „Rozlúčka s letom“         300,00 EUR 

 

3. Občianske združenie Dychový orchester Valaská     500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Drobné hudobné predmety, dary, notový materiál      500,00 EUR 

 

4. Občianske združenie Dieťa a svet        500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Nákup pomôcok na dopravnú výchovu detí        500,00 EUR 



19 
 

 

5. Miestny odbor Matice Slovenskej Valaská   3 800,00 EUR 

- účelovo určené na: 

1. MO MS – reprezentatívne akcie, Dedičstvo otcov v rámci obce,  

                    tematické zájazdy      3 300,00 EUR 

2. Spevokol Lipka – účasť na vystúpeniach, sústredenie, doprava   500,00 EUR 

 

II/   NESCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely kultúry nasledovne: 

1.   Občianske združenie Valašťania     2 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„Krnohové preteky“        2 000,00 EUR 

(akcia sa neuskutoční) 

 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. Dundovič, p.  Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. 

Kúdelková, p.Vrbovský)  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA  hlasovania: 1 (Ing. Rolincová, MSc.) 

Uznesenie bolo prijaté schválené. 

 

___________________________________________________________________________ 

BOD 8.5 Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022 

Materiál vychádza zo žiadostí podaných  občianskymi združeniami v zmysle platného 

všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Valaská. 

A schváleného rozpočtu na rok 2022. V predmetnom návrhu uznesenia  je uvedená organizácia, 

účel a suma.  Jedná sa o jedinú športovú organizáciu  a to OFK Slovan Valaská. Uvedený 

materiál bol prerokovaný ešte v minulom roku pri tvorbe rozpočtu na tento rok, v športovej 

komisii a na finančnej komisii začiatkom februára 2022. Všetci výšku dotácie odporučili, tak 

ako sú uvedené v návrhu uznesenia. K predmetnému návrhu sa vyjadril predseda finančnej 

a športovej komisii, ktorí odporučili predmetný návrh schváliť. 

Rozprava k bodu rokovania. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácie na rok 2022 pre účely športu v zmysle platného VZN obce č. 1/2018: 

 

1. OFK Slovan Valaská      11 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Účasť vo futbalovej lige, vzdelávanie, výchova, rozvoj vo futbale 11 000,00 EUR 

 

Hlasovanie: 
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ZA:  8  (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL hlasovania: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

BOD 8.6 Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2022  

Uvedený materiál vychádza zo žiadostí podaných  občianskymi združeniami v zmysle platného 

všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Valaská. 

A schváleného rozpočtu na rok 2022. V predmetnom návrhu uznesenia  je uvedená organizácia, 

účel a suma.  Uvedený materiál bol prerokovaný ešte v minulom roku pri tvorbe rozpočtu na 

tento rok, sociálnej komisii a na finančnej komisii začiatkom februára 2022. Všetci výšky 

dotácií odporučili, tak ako sú uvedené v návrhu uznesenia Predseda finančnej komisie ako aj 

predsedníčka sociálnej komisie predmetný návrh odporučili schváliť.  

Rozprava k danému bodu rokovania. Nikto sa do rozpravy neprihlásil.  

 

Starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely spoločenských služieb v zmysle platného VZN 

obce č. 1/2018 a to nasledovne: 

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Valaská  1 500,00 EUR 
- účelovo určené na: 

Poznávacie zájazdy, účasť na športových, turistických podujatiach, 

dary         1 500,00 EUR 

2. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Podbrezová

            250,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Poznávacie zájazdy, dary         250,00 EUR 

3. Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor   1 000,00 EUR 
- účelovo určené na: 

Fašiangy – organizačné zabezpečenie, dary, občerstvenie  1 000,00 EUR 

4. PK TAXI Peter Kormanský     10 000,00 EUR 
- účelovo určené na: 

Sociálny taxík        10 000,00 EUR 
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Hlasovanie: 

ZA: 7  (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. 

Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA hlasovania: 1 (Ing. Rolincová, MSc.) 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Bod 8.7 Stav pohľadávok k 31. 12. 2021 

 

Uvedený materiál je predložený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce. Predmetný materiál je spracovávaný už od roku 2019. Pohľadávkami sa obec intenzívne 

zaoberá. Starosta zdôraznil, že uvedený materiál poslanci berú na vedomie, až na ďalšom 

rokovaní OcZ budú predmetom rokovania nevymožiteľné pohľadávky, resp. pohľadávky na 

odpis. Len pre osvieženie pamäte stav pohľadávok k 31. 12. 2020 bol vo výške 71 602,77,- 

EUR, k 31. 12. 2021 je to 65 229,80,- EUR, čo je pokles o 6 372,97,- EUR. Jedná sa 

o pohľadávky daňové a nedaňové. Pohľadávky sú postupované advokátskej kancelárii obce, 

resp. sú riešené samotnou obcou. Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, má výlučne 

informatívny charakter. K materiálu sa vyjadril aj predseda finančnej komisie, ktorý chváli úrad 

ako k pohľadávkam pristupuje.  

Rozprava k danému bodu rokovania. Poslankyňa  Pastírová skonštatovala, že si je vedomá toho, 

že sú to všetko staré veci, ale mali by sme viac tlačiť, aby ľudia podpísali uznanie dlhu. Na čo 

pán starosta odpovedal, že to je na dobrovoľnosti a my nikoho nevieme prinútiť. Počas rozpravy 

pán starosta uviedol podrobnosti k dlhu r. Harvanovcov. Poslankyňa Rolincová uviedla, že 

pokiaľ občan dlží za smeti, za psa, treba podnikať právne kroky, je rada za prehľad a za 

vybavovanie historických pohľadávok.  

 

Starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

Uznesenie č.  14/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

Stav daňových a nedaňových pohľadávok k 31. 12. 2021 v sume 65 229,80,- EUR 

DRUH POHĽADÁVKY K 31.12.2021/EUR 

Vodné, stočné 9 311,67 

Odvoz tuhého komunálneho odpadu   20 391,95 

Nájomné – byty   7 815,28 

Odpredaj obecných bytov   134,68 

Alkohol  204,51 

Odberateľské faktúry  3 696,87 

Daň z nehnuteľnosti, automaty, pokuty  23 159,29 

Daň za psa                                                   515,55 

CELKOM 65 229,80 
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Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič, p.  Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

___________________________________________________________________________ 

Bod 8.8. Schválenie výšky stočného pre všetkých producentov odpadovej vody, ktorí 

vypúšťajú odpadové vody verejnou kanalizáciou vo vlastníctve obce Valaská 

 

Predmetný materiál vychádza z Potvrdenia o cene vydaného Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví, ktoré predlžuje platnosť a účinnosť potvrdenia o cene zo dňa 21. 02. 2017 na obdobie 

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 s uplatnením maximálnej ceny 1,18EUR/m3. Jedná sa 

o producentov napojených na obecnú kanalizáciu v starej Valaskej a na Piesku.  

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisii začiatkom februára a odporúča 

predmetný materiál schváliť tak ako je uvedené v potvrdení o cene. 

Rozprava k danému bodu rokovania. Predseda finančnej komisie skonštatoval, že predmetný 

návrh bol prerokovaný a odporúča zastupiteľstvu schváliť. V rámci rozpravy pán Krupa 

upresnil, že sa jedná o 0,18,- Euro navýšenie. Poslanec Hlaváčik sa opýtal, či sa obci podarilo 

nájsť nového správcu, nakoľko mal vedomosť, že pôvodný dal výpoveď. Pán starosta 

zodpovedal, že áno.  

 

Starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE  

Potvrdenie o cene č. 0322/2021/V-PC - vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, 

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava. 

 

II/ SCHVAĽUJE 

Výšku stočného na rok 2022 a to vo výške 1,18 EUR/m3pre všetkých producentov odpadových 

vôd, ktorí vypúšťajú odpadové vody verejnou kanalizáciou vo vlastníctve obce Valaská 

vychádzajúc z Potvrdenia o cene č. 0322/2021/V-PC, vydaného Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, Bratislava 

 

Hlasovanie: 

ZA: 8   (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA hlasovania: 0 

Uznesenie bolo schválené 

___________________________________________________________________________ 

Bod 8.9 Informácia o projektovej dokumentácii Telocvičňa pri ZŠ Jaroslava Simana 

Uvedený materiál bol prerokovaný na stavebnej komisii, ktorá s návrhom obecného úradu 

súhlasila a odporučila schváliť, zároveň bol materiál prerokovaný aj na finančnej komisii, 

keďže prepracovanie projektovej dokumentácie vyžaduje navýšenie finančných prostriedkov 
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zhruba o 5000 eur. Pre doplnenie informácie jedná o existujúcu projektovú dokumentáciu 

s názvom „Komplexná obnova objektu telocvične pri ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská“ z roku 2016. Aby obec mohla riešiť zapojenie sa do pripravovaných výziev z fondov 

EU je nevyhnutné mať pripravenú komplexnú projektovú dokumentáciu až po vydanie 

stavebného povolenia. Konštatujem, že predmetná projektová dokumentácia bola v minulosti 

vypracovaná bez ďalšieho postupu, pričom nebola ani len podaná žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na daný projekt. Z dôvodu, že Plán obnovy bude v nasledujúcom období riešiť aj 

oblasť školstva a do tejto oblasti budú poskytované nemalé finančné objemy je nevyhnutné, 

aby bola obec pripravená. Telocvičňa sa už rieši roky. Pri schvaľovaní rozpočtu bola vždy 

rozprava o tom, či do rozpočtu dať nejaký objem financií ale nakoniec sme sa vždy zhodli, že 

je to lepšie riešiť komplexne a investíciu je možné kedykoľvek zaradiť do rozpočtu. Predmetný 

návrh  materiálu je predložený z dôvodu informovanosti celého poslaneckého zboru ale aj 

našich občanov, nakoľko v rozpočte ste už tieto prostriedky schválili. (5000,-EUR). 

Rozprava k danému bodu rokovania. V rámci rozpravy vystúpila poslankyňa Rolincová, ktorá 

sa pýtala na konkrétne stanoviská, či sú súčasťou dôvodovej správy. Odpovedala Ing. 

Rástočanová. Predseda finančnej komisie predmetný materiál tak ako je spracovaný navrhuje 

schváliť. Pani Rolincová verí, že sa do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva podarí 

pozrieť na projekt, že je určený pre túto generáciu. Momentálne týmito finančnými 

prostriedkami sú riešené len tie veci, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe.  

 

Starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

aktuálny stav  projektovej dokumentácie „Komplexná obnova objektu telocvične pri ZŠ   

Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“  

 

II/  SÚHLASÍ  

s prepracovaním projektovej dokumentácie „Komplexná obnova objektu telocvične pri ZŠ  

Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“ z dôvodu možnosti vydania stavebného 

povolenia  pre daný objekt 

 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL sa hlasovania: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

___________________________________________________________________________ 

Bod 8.10 Schválenie návrhov urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom Valaská“ a „IBV 

pod Lipovou Valaská“  

 

V zmysle platnej zmluvy o dielo  sú predmetné návrhy predložené na schválenie OcZ. Návrh 
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Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV Pod Lipovou Valaská” bol 

predmetom rokovania Komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán, konanej 

24.1.2022, kde zhotoviteľ Ing. arch. Miloslav Šimánek predstavil prítomným poslancom OcZ 

a členom komisie Návrhy Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV Lipová 

Valaská”. Komisia jednohlasne odporučila schváliť Návrhy Urbanistických štúdií “IBV Pod 

Hrbom Valaská” a “IBV Lipová Valaská”. 

Rozprava k danému bodu rokovania. V rámci rozpravy bol vysvetlený význam prípravy 

takýchto dokumentov a nevyhnutnosť zapracovania do Zmien a doplnkov územno – plánovacej 

dokumentácie.   

Starosta požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

Návrhy Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV   Pod Lipovou Valaská” 

vypracovaných v súlade so zadaním a Zmluvou o dielo INT_064/2020, vypracovaných 

zhotoviteľom Ing. arch. Miloslavom Šimánekom 

II/ SCHVAĽUJE 

Návrhy Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV Pod Lipovou Valaská”, 

vypracovaných zhotoviteľom Ing. arch. Miloslavom Šimánekom 

III/ ODPORÚČA 

Obecnému úradu zapracovať uvedené štúdie do Zmien a doplnkov Územno-plánovacej 

dokumentácie obce Valaská  

 

Hlasovanie: 

ZA: 8  (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA hlasovania: 0  

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

___________________________________________________________________________ 

BOD 9 MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Bod 9.1 Žiadosť Packeta Slovakia, s.r.o. o prenájom obecného pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

 

Žiadateľ Packeta Slovakia, s.r.o., požiadala o prenájom časti parcely C-KN č. 1504/1, výmera 

– 1,36 m².Jedná sa o časť pozemku, na ktorú chce žiadateľ umiestniť Z-BOX, ktorý slúži ako 

samoobslužné výdajné miesto Packety, ktoré bude občanom prístupné 7dní v týždni, 24 h. 

denne. Týmto obec občanom sprístupní novú doručovaciu službu, čím sa zvýši občianska 

vybavenosť obce. Zámer prenajať identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 

07.02.2022. Žiadosť bola prerokovaná na komisii finančnej a správy majetku, pričom 

odporučila výšku nájmu 50 EUR bez DPH /ročne za celú dobu trvania nájomného vzťahu, na 
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dobu neurčitú s výpovednou dobou tri mesiace. Dôvod hodný osobitného zreteľa: umiestnenie  

Z-BOX-u, ktorý slúži ako samoobslužné výdajné miesto Packety, ktoré bude občanom 

prístupné 7dní v týždni, 24 h. denne. Týmto obec občanom sprístupní novú doručovaciu službu, 

čím sa zvýši občianska vybavenosť obce. 

Rozprava k danému bodu rokovania. Predseda finančnej komisie odporučil predmetný návrh, 

pričom zdôraznil, že ide o dobrú a prospešnú vec pre občanov.  

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť Packeta Slovakia, s.r.o, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava  

o prenájom obecného pozemku 

 

II. VYHLASUJE pre účel prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská  

 Časť parcely C-KN č. 1504/1, výmera – 1,36 m² (podľa zakreslenia v mapke) , 

druh pozemku – ostatná plocha, zapísaná na LV č. 980, okres Brezno, obec 

Valaská, katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Brezno.  

za prebytočný. 

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

Prenájom časti parcely C-KN č. 1504/1, výmera – 1,36 m² (podľa zakreslenia 

v mapke), druh pozemku – ostatná plocha, zapísaná na LV č. 980, okres Brezno, 

obec Valaská, katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Brezno, evidovaný na LV č.980 pre okres Brezno, katastrálne 

územie Valaská, postupom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi  Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 

3338/82A, Bratislava 851 01, IČO: 48 136 999. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je, že sa jedná o časť pozemku, na ktorú chce žiadateľ umiestniť Z-BOX, 

ktorý slúži ako samoobslužné výdajné miesto Packety Slovakia s.r.o., ktoré bude 

občanom prístupné 7dní v týždni, 24 h. denne. Týmto obec občanom sprístupní 

novú doručovaciu službu, čím sa zvýši občianska vybavenosť obce.  

Pre nájomcu: Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava 851 01,  

                        IČO: 48 136 999 

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: umiestnenie Z-BOXU    

Výška nájmu: 50 EUR bez DPH /ročne za celú dobu trvania nájomného vzťahu.  

 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA hlasovania:  0  

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  
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___________________________________________________________________________ 

Bod 9.2. Výzva k podpísaniu nájomnej zmluvy – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valaská 

 

Začiatkom januára 2022 bola na obecný úrad doručená nová žiadosť rímskokatolíckej cirkvi, 

farnosti Valaská  - výzva k podpísaniu nájomnej zmluvy na budovy obce Valaská (stavby 

prislúchajúce k vlekom na Chvatimechu) nachádzajúcich sa na cirkevných pozemkoch. Jedná 

sa o celkovú výmeru 230m2, cena nájmu 50 eur ročne za všetky objekty na dobu určitú 10 

rokov. Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a správy majetku a tá  nesúhlasí 

s uzatvorením nájomnej zmluvy a odporúča vstúpiť do rokovania s cirkvou. Mám za to, že tieto 

majetkoprávne vzťahy sa neriešili nikdy tak, aby boli dotiahnuté.  A ja sám si myslím, že by 

sme mali mať vysporiadané pozemky pod budovami a nemali by sme riešiť žiaden nájom. 

Starosta sa plne stotožňuje s návrhom finančnej komisie, a tak je aj spracovaný návrh na 

uznesenie k danému bodu rokovania. K predmetnému návrhu sa vyjadril aj predseda finančnej 

komisie, ktorý skonštatoval, že materiál bol riadne prerokovaný na komisii a komisia starostovi 

odporučila nepostupovať nájmom ale zaoberať sa kúpou pozemkov pod predmetnými 

nehnuteľnosťami.  

Rozprava k danému bodu rokovania. V rámci rozpravy vystúpila poslankyňa Rolincová, ktorá 

trvala na uzatvorení nájomnej zmluvy z dôvodu, že môže obec uzavrieť nájom a potom riešiť 

kúpu pozemkov pod predmetnými stavbami, nakoľko je na predmetnú lokalitu vypracovaný 

investičný zámer, ktorý bližšie nešpecifikovala. K jej návrhu sa prikláňali aj poslanec Hlaváčik. 

Poslanec Magera navrhol pozmeňujúci návrh k predloženej formulácii uznesenia. Hlavná 

kontrolórka obce konštatovala, že predmetný návrh cirkvi nie je výhodný pre obec. Odporúča 

postupovať podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská.  

Ukončil rozpravu a dal hlasovať o protinávrhu poslanca Mageru: 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE  

Protinávrh poslanca PaedDr. Matúša Mageru a to: 

V predloženom návrhu uznesenia k bodu 9.2 programu Výzva k podpísaniu nájomnej zmluvy 

– Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valaská vypustiť bod II/ NESÚHLASÍ 

s uzatvorením nájomnej zmluvy na budovy obce Valaská, nachádzajúce sa na pozemkoch 

Rímskokatolíckej cirkvi Valaská, v k.ú. Hronec a to: 

Parcely registra „C“ evidovaní na katastrálnej mape – oblasť Chvatimech 

 č. 1746 – 46 m2 - zastavaná plocha a nádvoria, zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 

 č. 1747 – 53 m2 – zastavaní plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 

 č. 1748 – 38 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 

 č. 1749 – 83 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 
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pri celkovej výmere 220 m2 , za sumu 50,- EUR ročne na všetky objekty a dobu určitú a to 

maximálne 10 rokov, v plnom rozsahu  

 

A navrhuje uznesenie v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE  

Výzvu k podpísaniu nájomnej zmluvy od Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Valaská, Hronská 

437/2, 976 46 Valaská 

 
 

II/ ODPORÚČA 

starostovi obce vstúpiť s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Valaská, Hronská 437/2, 976 46 

Valaská, do rokovania vo veci odkúpenia predmetných pozemkov pod stavbami. 

 

Hlasovanie: 

ZA: 4  (Ing. Rolincová MSc., Mgr. Hlaváčik, p. Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI: 3 (PhDr. Mgr. Kúdelková, Ing. Dundovič, p. Vrbovský) 

ZDRŽAL SA hlasovania:  1 (p. Krupa) 

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Starosta dal hlasovať o pôvodnom predloženom návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE  

Výzvu k podpísaniu nájomnej zmluvy od Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Valaská, Hronská 

437/2, 976 46 Valaská 

 

II/ NESÚHLASÍ 

s uzatvorením nájomnej zmluvy na budovy obce Valaská, nachádzajúce sa na pozemkoch 

Rímskokatolíckej cirkvi Valaská, v k.ú. Hronec a to: 

Parcely registra „C“ evidovaní na katastrálnej mape – oblasť Chvatimech 

 č. 1746 – 46 m2 - zastavaná plocha a nádvoria, zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 

 č. 1747 – 53 m2 – zastavaní plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 

 č. 1748 – 38 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 

 č. 1749 – 83 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 870, pre okres 

Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Brezno 
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pri celkovej výmere 220 m2 , za sumu 50,- EUR ročne na všetky objekty a dobu určitú a to 

maximálne 10 rokov.  
 

III/ ODPORÚČA 

starostovi obce vstúpiť s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Valaská, Hronská 437/2, 976 46 

Valaská, do rokovania vo veci odkúpenia predmetných pozemkov pod stavbami. 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6 (Ing. Dundovič, p. Krupa, p. Vrbovský, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Pastírová, Mgr. 

Hlaváčik) 

PROTI: 2 (PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc.) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

___________________________________________________________________________ 

Žiadosti k odkúpeniu pozemkov v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Jedná sa o 20 žiadostí. Všetci žiadatelia sú užívateľmi predmetných pozemkov a majú 

uzatvorené platné nájomné zmluvy so Záhradkárskym zväzom Valaská, čo obci Záhradkársky 

zväz aj potvrdil. 

Zámer prevodu týchto pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

všetkých žiadateľov dňom 7. 2. 2022 na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zmysle 

zákona o majetku obcí ako aj platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Valaská. K predmetnému materiálu sa vyjadril  pán Dundovič –predseda záhradkárskeho zväzu 

vo Valaskej ako aj predseda finančnej komisie. Predmetné pozemky sa budú predávať na 

základe schváleného uznesenia č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 2021. A na schválenie každej žiadosti 

je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.  V prípade, že sa na uvedených pozemkoch 

nachádzajú čierne stavby, kupujúci je povinný tieto legalizovať. Túto podmienku budú mať 

všetci kupujúci zapracovanú v kúpno-predajnej zmluve. Predseda záhradkárskeho zväzu 

a zároveň predseda finančnej komisie prezentované informácie starostom potvrdil. Začali sa 

prihlasovať poslanci z taktickými pripomienkami, čo starosta všetkých upozornil, že 

nepostupujú v zmysle rokovacieho poriadku a že ešte nie je otvorená rozprava. V rámci 

taktických pripomienok boli zo strany poslancov vyjadrené pochybnosti v presnej špecifikácii 

dôvodu hodného osobitného zreteľa. Starosta vzhľadom na situáciu otvoril rozpravu k bodu 9.3 

Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Z dôvodu spochybňovania starosta podal návrh 

o ktorom dal hlasovať a to stiahnutie bodov rokovania týkajúcich sa odpredajov pozemkov 

v záhradkárskej osady z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

SÚHLASÍ 

na návrh starostu obce so stiahnutím bodov: 

9.3.Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.4.Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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9.5.Žiadosť Ivana Šucha k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.7.Žiadosť Ivany Kučerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.8.Žiadosť Denisy Tepperovej a Tomáša Teppera k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.9.Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.10. Žiadosť Veroniky Lániovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.11. Žiadosť Dušana Zemku k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.12. Žiadosť Jany Sedliačikovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.13. Žiadosť Evy Leitnerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.14. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.15. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.16. Žiadosť Mgr. Ľubici Sorkovskej a Petra Sorkovského k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.17. Žiadosť Emílie Gibalovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.18. Žiadosť Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.19. Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.20. Žiadosť Anny Bielikovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.21. Žiadosť Matúša Kocku k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.22. Žiadosť Boženy MarenčákovejTonhauserovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

z programu rokovania obecného zastupiteľstva a zaradením do ďalšieho rokovania obecného 

zastupiteľstva 

Hlasovanie:  

ZA: 5 (PhDr. Kúdelková, Ing. Rolincová MSc, p. Krupa, Ing. Dundovič, p. Vrbovský) 

PROTI:  3  (p. Pastírová, Mgr. Hlaváčik, PaedDr. Magera) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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BOD 10 Rôzne 

Bod 10. 1 Návrh na menovanie člena komisie obecného zastupiteľstva Zboru pre 

občianske záležitosti 

Na odporúčanie  Mgr. art. Martiny Hricovíny členky ZPOZ-u,  predkladám návrh na doplnenie 

členky z  radov občanov Mgr. art. Adrianu Bundovú, učiteľku Základnej umeleckej školy z 

dôvodu posilnenia členov hudobnej zložky. Starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie 

návrhu uznesenia. 

Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

MENUJE 

v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 6 Rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská  - Mgr. art. Adrianu Bundovú, nar. 1. 3. 1977, bytom 

Valaská, Októbrová 469/3 za členku  

komisie obecného zastupiteľstva Zboru pre občianske záležitosti vo Valaskej. 

Dôvodová správa 

Na odporúčanie  Mgr. art. Martiny Hricovíny členky ZPOZ-u,  starosta obce predkladá návrh 

na doplnenie členky z radov občanov Mgr. art. Adrianu Bundovú, učiteľku Základnej 

umeleckej školy z dôvodu posilnenia členov hudobnej zložky.  

Hlasovanie: 

ZA: 8   (Ing. Dundovič,  Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., Pastírová, Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, Vrbovský) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA hlasovania: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené 

___________________________________________________________________________ 

Bod 10.2  Vyhodnotenie PHSR obce Valaská za rok 2021  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská (PHSR) na roky 2016 – 2025 bol 

schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Uznesením č. 507/2017 dňa 28.6.2017. Akčný 

plán v zmysle uvedeného strategického dokumentu obsahuje projektové zámery obdobia od 

roku 2016 do roku 2025 v 3 prioritných oblastiach – hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej. V hospodárskej oblasti ide o 6 opatrení, v sociálnej oblasti ide o 3 opatrenia, 

environmentálna oblasť je zameraná na 2 opatrenia. Celkovo bolo stanovených 24 cieľov skrz 

106 projektových zámerov obce s perspektívou realizácie do roku 2025. Financovanie plánuje 

obec zabezpečiť kombináciou vlastných zdrojov, nenávratných príspevkov a dotácií. Rozpočet 

pôvodného akčného plánu bol stanovený vo výške 23 689 200 €. Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Valaská na roky 2016 – 2025 stanovuje systém pravidelného ročného 

hodnotenia napĺňania cieľov strategického dokumentu.  



31 
 

Správa je predkladaná obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí 

príslušného hodnotiaceho obdobia. Monitorovacie správy sú vypracované v súlade so zákonom 

č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

Materiál bol prerokovaný v komisiách – zastupiteľstvo ho berie na vedomie. V rámci rozpravy 

boli prezentované niektoré vybrané ciele, materiál odprezentovala a na otázky odpovedala pani 

Ing. Rástočanová. 

Po ukončení rozpravy starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu k danému bodu 

rokovania.  

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 2016 – 2025 za rok 

2021 

 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (Ing. Dundovič, p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA hlasovania:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

___________________________________________________________________________ 

Bod 10. 3 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 – 2022, za rok 2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 schválilo Komunitný 

plán sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018-2022 uznesením č. 639/2018. Komunitný 

plán sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018 – 2022 je prístupný na webovej stránke 

obce, na požiadanie klientov a verejnosti v písomnej podobe na Obecnom úrade vo Valaskej. 

V Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Valaská bolo prijatých šesť opatrení. 

Aj tento materiál má iba informatívny charakter, zastupiteľstvo ho berie na vedomie, 

prerokovaný bol na sociálnej komisii, takže poprosím pani predsedníčku aby sa vyjadrila. Kým 

jej odovzdám slovo, je potrebné konštatovať, že budeme musieť začať s prípravou nového 

strategického dokumentu, nakoľko tento je platný už len do konca tohto kalendárneho roka.  

V rámci rozpravy sa k materiálu vyjadrila predsedníčka sociálnej komisie, ktorá skonštatovala, 

že materiál bol prerokovaný na komisii a odporúča zobrať na vedomie jeho vyhodnotenie. 

Zároveň už bude nutné začať s prípravou nového strategického dokumentu nakoľko tento už 

končí. 

Po rozprave starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia k danému 

bodu rokovania:  
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Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 -2022,  za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

ZA: 8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., p. Pastírová, 

Mgr. Hlaváčik, PhDr. Mgr. Kúdelková, p. Vrbovský) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA hlasovania: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

___________________________________________________________________________ 

BOD 11 Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

 

Otázky na riaditeľov poslanci zašlú na obecný úrad elektronicky. 

Pani Rolincová mala pripravené tri otázky: 

1. Otázka na riaditeľa TS: Kedy sa začne s odpratávaním posypového materiálu? 

2. Otázka na riaditeľku ZUŠ: Vie, že ZUŠ pripravuje nejaké divadelné predstavenie, kedy 

sa môžeme tešiť na jeho realizáciu? 

3. Otázka na riaditeľku ZŠ: Aký je stav v telocvični? Cvičia tam deti? Chce teda vedieť, 

ako ton vníma riaditeľka (plesne, vykurovanie) 

 

BOD 12 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

p. Hlaváčik: 

1. V akom štádiu je ten výrub na ten strom vzadu za ich bytovkou.  Starosta priamo odpovedal, 

konanie neprebehlo kvôli chorobe a karanténe zamestnancov nielen na okresnom úrade ale aj 

na obecnom úrade. 

2. Prečo nemôže byť Valaštiansky hlásnik zverejnený na webovej stránke farebne aj 

predchádzajúce čísla.   

3. Aby sa pán starosta vyjadril k nekalému používaniu hasičskej techniky. Starosta priamo 

odpovedal, nič také sa nepotvrdilo ak niekto tvrdí opak, nech to preukáže. 

 

p. Rolincová: konštatovala, že nebolo zodpovedané na posledné interpelácie z decembrového 

zastupiteľstva. Pán starosta ju usmernil, že na otázky bolo zodpovedané a opätovne zhrnul 

všetky odpovede. 

 

p. Pastírová:  

1. Chcela vedieť aká je situácia s Urbárom.  Pán starosta konštatoval, že v decembri bolo 

pojednávanie odročené a nechcel povedať viac, kvôli relevantnosti. Pani Pastírová opäť 

zdôraznila, že obec musí získať list vlastníctva. 
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2. Žiada aby obec vstúpila do rokovania so Slovenskou poštou a.s. z dôvodu opätovného 

umiestnenia poštovej schránky v materskej časti, tak ako bola predtým.  

3. Prečo nefunguje rozhlas na Piesku? Pán starosta odpovedal priamo, s tým, že bol poškodený 

kábel nad kravínmi a už je to v poriadku. 

4. Či sú funkčné kamery a či nevieme zistiť, kto vyberá zo smetných košov plastové fľaše? 

Pretože robia dotyční neporiadok okolo smetných košov. Pán starosta odpovedal priamo, keď 

mu nahlásia presne čas vie to pozrieť, ale inak by musel pozerať 24 hodinový snímok a on nemá 

na to zamestnanca.  

 

p. Krupa:  Ide sa robiť výrub/orezy a či to platí aj na cintorín. Pán starosta odpovedal priamo, 

orezy bude robiť externá firma, výroby budú robiť technické služby. 

 

p. Magera: 

1. Navrhol aby sa poslanci na najbližšom pracovnom rokovaní zaoberali prepracovaním VZN 

o vedení kroniky.  

2. Žiada aby bol spracovaný monitoring stavu ciest – dier po zimnom období.  

3. Tiež upriamil pozornosť na problém s plastovými fľašami – obdobne sa tak deje pri predajni 

Billa.  

4. V akom stave je rekonštrukcia Námestia. Otázka priamo zodpovedaná Ing. Rástočanovou – 

momentálne vo vybavovaní stavebného povolenia. Starosta zodpovedal na otázky 

k monitoringu ciest (dier), čo sa bude dať budú aspoň do času zasypané. Skonštatoval, že 

budeme radi, ak stavebné povolenie bude vydané k námestiu do konca roka.  

 

p. Rolincová: 

1. Nevedela odpovedať občanom, kto má na starosti kŕmenie labutí. Zodpovedal p. Krupa. 

2. Ako sa doriešilo parkovanie pri Bille? Starosta odpovedal, že odstavené plochy sú v štádiu  

prípravy PD. 

3. Využitie oploteného prepadového územia. Opätovne navrhla možnosť spásania daného 

územia ovcami – prostredníctvom oslovenia ovčiarov. Odpovedal starosta, z dôvodu 

bezpečnosti, by si to nikto nevzal na zodpovednosť. 

4. Odvoz TKO právnickými osobami. Chce vedieť koľko kg odpadu vyprodukovali právnické 

osoby a koľko za odpad zaplatili.  

5. Požiadala, aby sa viac informácií dávalo na FB, má to väčší dosah. 

6. Žiada, aby obec podala žiadosť na RSC BB vo veci odvodňovacích kanálov (rekonštrukciu). 

Myslí si, že takto by sa využila časť z tých vodozádržných opatrení. Pán starosta odpovedal 

priamo, žiadosť bola podaná nielen na Cestu Osloboditeľov , vrátane zvodidla ale aj na ul. 

Tatranskú. 

 

BOD 13 

DISKUSIA 

 

V rámci diskusie poslanec Magera požiadal o zapísanie do zápisnice a to, nasledovne: poslanci 

Magera, pán Hlaváčik a pani Pastírová  nehlasovali proti tomu aby si  záhradkári  nemohli 

záhradky odkúpiť, sú za predaj týchto pozemkov, ale hlasovali proti stiahnutiu daného bodu 

rokovania.  

K záhradkám sa ešte viedla diskusia, kde pán Dundovič ako predseda záhradkárskeho zväzu 

garantoval nestrannosť celého procesu a všetci čo tam majú záhradu a budú na prerokovaní 
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v zastupiteľstve tak to budú tí, ktorí budú mať právo tú záhradu mať. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa bude prepracovaný.  

 

Bod 14 

ZÁVER 

Na záver starosta poďakoval za účasť Zároveň prítomných pozval na tradičné Fašiangy – 26. 

2. 2022 od 10.00h na sprievod bursovnej chasy a 4.marca na matičný pochod na Hnusnô o 9. 

tej hodine so zrazom na námestí  a popoludní o 16-tej hodine na 77. výročie osláv Oslobodenia 

obce. Ukončil riadne rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

V obci Valaská, dňa 28. 2. 2022 

 

 

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

Mgr. Dana Kmeťová     Mgr. Peter Jenča 

Prednostka obecného úradu    starosta obce 

 

 

 

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

PaedDr. Matúš Magera     PhDr. Zuzana Kúdelková 

Overovateľ zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


