
1 

 

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 30. marca 2022 v zasadačke Obecného úradu 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:07 hod. 

  Koniec zasadnutia:   17: 32 hod. 

 

Prítomní poslanci:  

Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Vrbovský, Pastírová, PhDr. Mgr.  Kúdelková, Ing. Bánik, 

PaedDr. Magera, Ing. Rolincová MSc. 

 

Neskorší príchod: Mgr. Robert Hlaváčik (16:15 hod) 

 

Skorší odchod: PhDr. Mgr.  Kúdelková (17:14 hod) 

 

Ospravedlnení: Mgr. Lucia Karolová,  Ing. Bc. Pohančaníková – hl. kontrolórka obce 

 

Prítomní: Ing. Alexandra Poliaková, Mgr. Alena Neuzerová  

 

    

1. Otvorenie 

Starosta obce Valaská otvoril mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 

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

je prítomných 9 poslancov, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: Ing. Bc. 

Pohančaníková, Mgr. Lucia Karolová a neskorší príchod oznámil Mgr. Hlaváčik.    

2. Schválenie programu 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča - starosta obce 

Návrh programu bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení  zverejnený na webovom sídle 

obce a na úradnej tabuli od 25. marca 2022 a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Majetkové záležitosti 

4.1. Žiadosť Aleny Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.2.Žiadosť Anny Bielikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

4.3.Žiadosť Anny Kokavcovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.4.Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.5.Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.7.Žiadosť Boženy Marenčákovej Tonhauserovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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4.8. Žiadosť Dušana Zemka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

4.9. Žiadosť Emílie Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.10. Žiadosť Evy Leitnerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.11. Žiadosť Evy Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.12. Žiadosť Zdenky Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.13. Žiadosť Veroniky Lániovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.14. Žiadosť Tomáša Teppera a Denisy Tepperovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.15. Žiadosť Richarda Datka a Ľubice Datkovej  o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.16. Žiadosť Petra Sorkovského a Mgr. Ľubice Sorkovskej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.17. Žiadosť Petra Pavlíka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Žiadosť Miroslava Šiketa a Gabriely Šiketovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.18. Žiadosť Miroslava Mihoka a Jarmily Mihokovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.19. Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.20. Žiadosť Michala Balcza o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.21. Žiadosť Matúša Švantnera a Ing. Miroslavy Švantnerovej o odkúpenie 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.22. Žiadosť Matúša Kocku o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.23. Žiadosť Márie Mojžišovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.24. Žiadosť Lenky Belkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.25. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.26. Žiadosť Ladislava Kochana o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

4.27. Žiadosť Kataríny Predajnianskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.28. Žiadosť Jozefa Svinčiaka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.29. Žiadosť Jozefa Piliara o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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4.30. Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.31. Žiadosť Jany Sedliačikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.32. Žiadosť Ivany Kučerovej  o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.33. Žiadosť Ivana Šucha o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

4.34. Žiadosť Ing. Petra Petrinca o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.35. Žiadosť Ing. Igora Čellára o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.36. Žiadosť Ing. Agáty Ostranskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.37. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.38. Žiadosť Heleny Vološínovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

5. Záver 

 

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

 

Nikto sa nevyjadril k návrhu programu rokovania. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh programu. 

 

 

 

Uznesenie č. 25 /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Majetkové záležitosti 

4.1. Žiadosť Aleny Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.2.Žiadosť Anny Bielikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

4.3.Žiadosť Anny Kokavcovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.4.Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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4.5.Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.7.Žiadosť Boženy Marenčákovej Tonhauserovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.8. Žiadosť Dušana Zemka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

4.9. Žiadosť Emílie Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.10. Žiadosť Evy Leitnerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.11. Žiadosť Evy Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.12. Žiadosť Zdenky Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.13. Žiadosť Veroniky Lániovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.14. Žiadosť Tomáša Teppera a Denisy Tepperovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.15. Žiadosť Richarda Datka a Ľubice Datkovej  o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.16. Žiadosť Petra Sorkovského a Mgr. Ľubice Sorkovskej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.17. Žiadosť Petra Pavlíka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.18. Žiadosť Miroslava Šiketa a Gabriely Šiketovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.19. Žiadosť Miroslava Mihoka a Jarmily Mihokovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.20. Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.21. Žiadosť Michala Balcza o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.22. Žiadosť Matúša Švantnera a Ing. Miroslavy Švantnerovej o odkúpenie 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.23. Žiadosť Matúša Kocku o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.24. Žiadosť Márie Mojžišovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.25. Žiadosť Lenky Belkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.26. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.27. Žiadosť Ladislava Kochana o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
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4.28. Žiadosť Kataríny Predajnianskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.29. Žiadosť Jozefa Svinčiaka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.30. Žiadosť Jozefa Piliara o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.31. Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.32. Žiadosť Jany Sedliačikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.33. Žiadosť Ivany Kučerovej  o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.34. Žiadosť Ivana Šucha o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

4.35. Žiadosť Ing. Petra Petrinca o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.36. Žiadosť Ing. Igora Čellára o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.37. Žiadosť Ing. Agáty Ostranskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.38. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.39. Žiadosť Heleny Vološínovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

5. Záver 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

PaedDr. Magera, Vrbovský, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

Starosta vyzval prítomných na doplnenie resp. zmenu programu rokovania.  

 

Nikto nemal pozmeňujúce návrhy. 

 

3. Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie) 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Ing. Alexandru Poliakovú, zamestnankyňu 

OcÚ Valaská. 

Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Ing. Peter Bánik, Milena Dobrotová 

  

Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Ján Dundovič   

 

Za členov: Ing. Rolincová MSc., Martin Krupa 
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Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandru Poliakovú  

B/ Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Bánik, Milena Dobrotová 

     

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Rolincová MSc., Martin Krupa 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

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

PaedDr. Magera, Vrbovský, Ing. Rolincová MSc. ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Jedná sa o 39 žiadostí  k odkúpeniu pozemkov v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Všetci žiadatelia sú užívateľmi predmetných pozemkov a majú 

uzatvorené platné nájomné zmluvy so Záhradkárskym zväzom Valaská, čo nám 

Záhradkársky zväz aj potvrdil.  

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

všetkých žiadateľov dňom 14. 3. 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. Cena za m 2 vychádza zo 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.  

 

Starosta vyzval Ing. Dundoviča predsedu finančnej komisie a zároveň aj predsedu 

záhradkárskeho zväzu vo Valaskej aby sa vyjadril k danému bodu: 

Finančná komisia súhlasila s predmetnými zámermi. Ing. Dundovič vysvetlil ako funguje 

záhradkársky zväz a aké sú náležitosti. Aký je postup, keď prechádza záhradka z užívateľa 

na ďalšieho užívatelia.  
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Neskorší príchod poslanca Mgr. Hlaváčika na mimoriadne zastupiteľstvo o 16:15 hod. 

Faktická poznámka p. Pastírovej: 

Súhlasí s predajom záhradiek, jedine s čím som nesúhlasila na minulom zastupiteľstve bolo 

uvedených 20 rokov užívania záhradiek. Táto informácia je metúca a nie úplne pravdivá.  

 

Faktická poznámka p. Mgr. Bánika: 

Navrhol aby sa viedla jedna debata k všetkým uzneseniam a aby sa odhlasovali en bloc 

všetky uznesenia.   

 

PaedDr. Magera súhlasil s faktickou poznámkou Ing. Bánika.  

 

Odpoveď p. starostu: 

Vzhľadom na obsah prerokovaných záležitostí sa budú majetkové záležitosti prerokovávať 

jednotlivo. 

 

4. Majetkové záležitosti  

4.1.  Žiadosť Aleny Gibalovej  o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

C-KN, parc. č. 1908/4 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku 

Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 999,60,- EUR,  za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič: 

Slovenský zväz záhradkárov opečiatkoval skontroval údaje na všetkých zámeroch.    

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
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I.  BERIE NA VEDOMIE  

Žiadosť Aleny Gibalovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 454/51, Valaská 

976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/4 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  VYHLASUJE pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1908/4 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1908/4,   druh pozemku: záhrada o výmere 255 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na  v LV č. 

980 pre okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke 

Alene Gibalovej, rod. Bendíkovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 454/51, 

Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku, pričom dôvod 

hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 999,60,- EUR,  za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

                  

  

 

4. Majetkové záležitosti  

4.2.  Žiadosť Anny Bielikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

C-KN, parc. č. 1975/3 o výmere 393 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 
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Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1202,58,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik:  

Ktorý súhlasil aby sa hlasovalo samostatne za každé jedno uznesenie. Podporím všetky 

predložené návrhy. Vyzdvihol, že sa upravila textácia predchádzajúcich uznesení.  

 

  

Do rozpravy sa zapojil Ing. Dundovič: 

Doplnil, že obec nemôže ovplyvniť to kto si záhrady kúpi. Obec, ale môže všetky záhrady 

do roka zrušiť. Bolo zvolané stretnutie záhradkárov, kde tieto informácie dostali. Bohužiaľ 

na stretnutí sa nezúčastnila ani polovica záhradkárov.  

 

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 28/2022 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Anny Bielikovej, trvale bytom Školská 448/6, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1975/3 o výmere 393 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1975/3 o výmere 393 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1975/3, druh pozemku: záhrada o výmere 393 m2v celosti 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného na  v LV č. 980 pre 

Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a §9a ods. 

8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke Anne 
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Bielikovej, rod. Simanovej, trvale bytom Školská 448/6, Valaská 976 46, do výlučného 

vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho 

odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1202,58,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4.3.  Žiadosť Anny Kokavcovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/27 o výmere 261 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1657,35,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

  

 



11 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č. 29 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Anny Kokavcovej, trvale bytom Hronská 418/51, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/27 o výmere 261 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/27 o výmere 261 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/27,   druh pozemku: záhrada o výmere 261 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného na  v 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľke Anne Kokavcovej, rod. Čižovičovej, trvale bytom Hronská 418/51, 

Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom dôvod 

hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) 

vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce.. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1657,35,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4.4.  Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/19 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1708,15,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce.  

Otváram rozpravu k danému bodu rokovania.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu 

uznesenia: 

 

Uznesenie č.30/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE  

 žiadosť  Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej trvale bytom Školská 448/8, 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/19 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/19 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/19,   druh pozemku: záhrada o výmere 269 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľom Antonovi Medveďovi a manželke Miloslave Medveďovej, rod. 

Štěrbovej, obaja trvale bytom Školská 448/8, Valaská 976 46, do ich bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného 
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zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy pre svoje 

potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej 

a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú uzavretú 

so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou 

Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho 

práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak 

záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce.  

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 1708,15,- EUR, za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 5. Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1977/11 o výmere 333 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1018,98,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Otváram rozpravu k danému bodu rokovania.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 31/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Bc. Alžbety Englerovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 453/45, 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/11 o výmere 333 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/11 o výmere 333 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/11,   druh pozemku: záhrada o výmere 333 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľke Bc. Alžbete Englerovej, rod. Englerovej, trvale bytom Trieda 

Dukelských Hrdinov 453/45, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky 

v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok 

užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie 

právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1018,98,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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C-KN, parc. č. 1872/1 o výmere 250 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1035,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Otváram rozpravu k danému bodu rokovania.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 32/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Blanky Zelenčíkovej,  trvale bytom Hronská 417/49, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/1 o výmere 250 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/1 o výmere 250 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/1,   druh pozemku: záhrada o výmere 250 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na  v 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľke Blanke Zelenčíkovej, rod. Firčovej, trvale bytom Hronská 417/49, 

Valaská 976 46 do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom 

dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 
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„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie 

stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného 

vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1035,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 7. Žiadosť Boženy Marenčákovej Tonhauserovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1977/6 o výmere 287 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 878,22,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 33/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

  žiadosť  Boženy Marenčákovej Tonhauserovej, trvale bytom Tatranská 6313/19, 

Banská  Bystrica 974 11 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/6 o výmere 287 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/6 o výmere 287 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/6,   druh pozemku: záhrada o výmere 287 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Božene Marenčákovej Tonhauserovej, rod. Tonhauserovej, trvale bytom 

Tatranská 6313/19, Banská Bystrica 974 11, do výlučného vlastníctva žiadateľky 

v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  

žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok 

užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie 

právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 878,22,- EUR. za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 8. Žiadosť Dušana Zemka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
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C-KN, parc. č. 1872/37 o výmere 233 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1479,55,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Otváram rozpravu k danému bodu rokovania.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 34/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Dušana Zemka, trvale bytom Hronská 420/61 , Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/37 o výmere 233 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/37 o výmere 233 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/37,   druh pozemku: záhrada o výmere 233 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Dušanovi Zemkovi,  trvale bytom Hronská 420/61, Valaská 976 46 do 

výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje 

potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej 



19 

 

a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so 

SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou 

Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho 

práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak 

záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1479,55,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 9. Žiadosť Emílie Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1978/4 o výmere 305 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 933,30,- EUR,  za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Otváram rozpravu k danému bodu rokovania.  

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č. 35/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I.  BERIE NA VEDOMIE  

Žiadosť Emílie Gibalovej, trvale bytom Hronská 432/14, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1978/4 o výmere 305 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  VYHLASUJE pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1978/4 o výmere 305 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1978/4,   druh pozemku: záhrada o výmere        305 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na  LV č. 

980 pre okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke 

Emílii Gibalovej, rod. Luptákovej,  trvale bytom Hronská 432/14, Valaská 976 46 do 

výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku, pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, 

je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má 

užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 933,30,- EUR,  za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 10. Žiadosť Evy Leitnerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  
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C-KN, parc. č. 1872/22 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1625,60,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 36/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Evy Leitnerovej, trvale bytom Námestie 1.mája 461/9, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/22 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/22 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/22,   druh pozemku: záhrada o výmere 256 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľke Eve Leitnerovej, rod. Motyčkovej, trvale bytom Námestie 1.mája 

461/9, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom 

dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 
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„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce.. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1625,60,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 11. Žiadosť Evy Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1975/5 o výmere 321 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 982,26,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 
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Uznesenie č.37/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Evy Longauerovej,  trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 456/30, 976 46 

Valaská o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1975/5 o výmere 321 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1975/5 o výmere 321 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1975/5,   druh pozemku: záhrada o výmere 321 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Eve Longauerovej, rod. Horváthovej, trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 456/30, 976 46 Valaská, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 

k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok 

využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov 

(ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej 

zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy 

o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa 

o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do 

osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 982,26,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

Bánik, PaedDr. Magera, Mgr. Hlaváčik) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

Uznesenie schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 12. Žiadosť Zdenky Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/8 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 
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Kúpna cena:  4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1059,84,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 38/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Zdenky Longauerovej, trvale bytom Kolkáreň C12/17, 976 81 Podbrezová 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/8 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/8 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/8,   druh pozemku: záhrada o výmere 256 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  v LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Zdenke Longauerovej, rod. Chrastinovej, trvale bytom Kolkáreň C12/17, 976 

81 Podbrezová do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom dôvod 

hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) 

vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 
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2021), cena celkom 1059,84,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 13. Žiadosť Veroniky Lániovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/46 o výmere 248 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1574,80,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 39/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Veroniky Lániovej, trvale bytom Hronská 421/65, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/46 o výmere 248 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
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980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/46 o výmere 248 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/46,   druh pozemku: záhrada o výmere 248 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Veronike Lániovej, rod. Leitnerovej, trvale bytom Hronská 421/65, Valaská 

976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 1574,80,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 14. Žiadosť Tomáša Teppera a Denisy Tepperovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/32 o výmere 235 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1492,25,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 
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pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 40/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Tomáša Teppera a Denisy Tepperovej, trvale bytom Trieda Dukelských 

hrdinov 453/45, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/32 o výmere 235 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/32 o výmere 235 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/32,   druh pozemku: záhrada o výmere     235 

m2 v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľom Tomášovi Tepperovi a jeho manželke Denise Tepperovej, rod. 

Stašákovej, obaja  trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 453/45, Valaská 976 46, do 

ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod 

hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce.  

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1492,25,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 15. Žiadosť Richarda Datka a Ľubice Datkovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/26 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1619,25,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 41/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Richarda Datka a Ľubice Datkovej, trvale bytom Októbrová 470/5, Valaská 

976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/26 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/26 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/26, druh pozemku: záhrada o výmere 255 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na v LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Richardovi Datkovi a jeho manželke Ľubici Datkovej, rod. Ševcovej, obaja  

trvale bytom Októbrová 470/5, Valaská 976 46, do ich bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú 

členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú uzavretú so SZZ, 

ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská 

pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – 

vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem 

o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 1619,25,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 16. Žiadosť Petra Sorkovského a Mgr. Ľubice Sorkovskej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1976/1 o výmere 406 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1242,36,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Otváram rozpravu k danému bodu rokovania.  
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 42/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Petra Sorkovského a Mgr. Ľubice Sorkovskej, trvale bytom Námestie 1.mája 

461/10, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1976/1 o výmere 406 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1976/1 o výmere 406 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1976/1,   druh pozemku: záhrada o výmere 406 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Petrovi Sorkovskému a jeho manželke Mgr. Ľubici Sorkovskej, rod. 

Virágovej, obaja trvale bytom Námestie 1.mája 461/10, Valaská 976 46, do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 1242,36,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 17. Žiadosť Petra Pavlíka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1978/3 o výmere 257 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 786,42,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľ  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č.43/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE žiadosť  Petra Pavlíka, trvale bytom Švermova 451/5 , 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1978/3 o výmere 257 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1978/3 o výmere 257 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1978/3,   druh pozemku: záhrada o výmere 257 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  



32 

 

žiadateľovi Petrovi Pavlíkovi, trvale bytom Švermova 451/5, Valaská 976 46, do výlučného 

vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  

žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členom 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho 

odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 786,42,- EUR. za podmienky:  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 18. Žiadosť Miroslava Šiketa a Gabriely Šiketovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/2 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku.  

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1055,70,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 



33 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Miroslava Šiketa a Gabriely Šiketovej, trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 457/26, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/2 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/2 o výmere 255 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/2,   druh pozemku: záhrada o výmere 255 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Miroslavovi Šiketovi a jeho manželke Gabriele Šiketovej, rod. Pančíkovej, 

obaja  trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 457/26, Valaská 976 46, do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že  žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 1055,70,- EUR, za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 19. Žiadosť Miroslava Mihoka a Jarmily Mihokovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/45 o výmere 240 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1524,- EUR za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 45/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Miroslava Mihoka a Jarmily Mihokovej, trvale bytom Hronská 421/65, 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/45 o výmere 240 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/45 o výmere 240 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/45,   druh pozemku: záhrada o výmere 240 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľom Miroslavovi Mihokovi a jeho manželke Jarmile Mihokovej, rod. 
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Medveďovej, obaja  trvale bytom Hronská 421/65, Valaská 976 46, do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1524,- EUR za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 20. Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1869/1 o výmere 325 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021) , cena celkom 1345,50,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je. že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 46/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Milana Benku a Lucie Benkovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 440/9, 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1869/1 o výmere 325 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1869/1 o výmere 325 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1869/1,   druh pozemku: záhrada o výmere 325 m2  v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na  v 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľom Milanovi Benkovi a jeho manželke Lucii Benkovej, rod. 

Medveďovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 440/9, Valaská 976 46, do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je. že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021) , cena celkom 1345,50,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 21. Žiadosť Michala Balcza o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1977/2 o výmere 245 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 749,70,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 47/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE žiadosť  Michala Balcza, trvale bytom Námestie 

1.mája 460/8, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/2 o výmere 245 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/2 o výmere 245 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/2,   druh pozemku: záhrada o výmere 245 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a 

§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Michalovi Balczovi, trvale bytom Námestie 1.mája 460/8, Valaská 976 46, do výlučného 

vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  

žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členom 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho 

odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 749,70,- EUR. za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 22. Žiadosť Matúša Švantnera a Ing. Miroslavy Švantnerovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/3 o výmere 258 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1068,12,- EUR za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  



39 

 

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 48/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Matúša Švantnera, trvale bytom Hlavná 150/8, 976 52 Čierny Balog a Ing. Miroslavy 

Švantnerovej, trvale bytom Hronská 417/47, 976 46  Valaská o odkúpenie pozemku v k.ú 

Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/3 o výmere 258 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/3 o výmere 258 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/3,   druh pozemku: záhrada o výmere 258 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1,  zapísaného  na LV č. 980 

pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Matúšovi Švantnerovi, trvale bytom Hlavná 150/8, 976 52 Čierny Balog 

a jeho maželke Ing. Miroslave Švantnerovej, rod. Úradníkovej, trvale bytom Hronská 

417/47, 976 46 Valaská do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 

k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadatelia  predmetný pozemok 

využívajú na obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu 

záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe 

platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 2021), 

cena celkom 1068,12,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 23. Žiadosť Matúša Kocku o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1977/13 o výmere 220 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 673,20,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č.49/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE  

žiadosť  Matúša Kocku, trvale bytom Švermova 450/3 , Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/13 o výmere 220 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/13 o výmere 220 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/13,   druh pozemku: záhrada o výmere  220 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 
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980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Matúšovi Kockovi, trvale bytom Švermova 450/3, Valaská 976 46, do výlučného 

vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členom 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho 

odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 673,20,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 24. Žiadosť Márie Mojžišovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1908/10 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1003,52,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 



42 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

 

Uznesenie č. 50/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Márie Mojžišovej,  trvale bytom Hronská 424/42, 976 46 Valaská 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/10 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1908/10 o výmere 256 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1908/10,   druh pozemku: záhrada o výmere 256 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľke Márii Mojžišovej, rod. Leichenbergovej, trvale bytom Hronská 

424/42, 976 46 Valaská, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku 

pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva 

na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej 

len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej 

zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy 

o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa 

o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do 

osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1003,52,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 25. Žiadosť Lenky Belkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/47 o výmere 239 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1517,65,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 51/2022 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Lenky Belkovej trvale bytom Hronská 418/51, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/47 o výmere 239 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/47 o výmere 239 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/47,   druh pozemku: záhrada o výmere 239 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
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znení,  žiadateľke Lenke Belkovej, rod. Belkovej, trvale bytom Hronská 418/51, Valaská 

976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že  žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1517,65,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 26. Žiadosť Ladislava Kupca a Anna Kupcovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1977/7 o výmere 283 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 865,98,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 52/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Ladislava Kupca a Anny Kupcovej,  trvale bytom Námestie 1.mája 461/9, 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/7 o výmere 283 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/7 o výmere 283 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/7,   druh pozemku: záhrada o výmere 283 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Ladislavovi Kupcovi a jeho manželke Anne Kupcovej, rod. Šulekovej, obaja  

trvale bytom Námestie 1.mája 461/9, Valaská 976 46, do ich bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy pre svoje 

potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej 

a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú uzavretú 

so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou 

Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho 

práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak 

záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), cena celkom 865,98,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 27. Žiadosť Ladislava Kochana o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/44 o výmere 244 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1549,40,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 53/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Ladislava Kochana, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 463/8 , Valaská 

976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/44 o výmere 244 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/44 o výmere 244 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

  



47 

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/44,   druh pozemku: záhrada o výmere 244 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Ladislavovi Kochanovi, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 463/8, Valaská 976 46, 

do výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, 

je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má 

užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1549,40,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 28. Žiadosť Kataríny Predajnianskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1908/5 o výmere 267 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1046,64,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 54/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Kataríny Predajnianskej, trvale bytom Hronská 426/32, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/5 o výmere 267 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1908/5 o výmere 267 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1908/5,   druh pozemku: záhrada o výmere     267 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na 

LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 

písm. a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľke Kataríne Predajnianskej, rod. Hrablayovej, trvale bytom Hronská 

426/32, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku 

pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva 

na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej 

len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej 

zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy 

o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa 

o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do 

osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce.. 

 Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1046,64,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 29. Žiadosť Jozefa Svinčiaka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/40 o výmere 249 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1581,15,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

Uznesenie č. 55/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE žiadosť  Jozefa Svinčiaka, trvale bytom Školská 

447/2, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/40 o výmere 249 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/40 o výmere 249 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/40,   druh pozemku: záhrada o výmere 249 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Jozefovi Svinčiakovi, trvale bytom Školská 447/2, Valaská 976 46, do výlučného 
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vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členom 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho 

odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1581,15,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 10 

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

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

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

Skorší odchod z mimoriadneho rokovania poslankyne PhDr.Mgr.Kúdelkovej o 17:14 hod. 

 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 30. Žiadosť Jozefa Piliara o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/31 o výmere 233 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1479,55,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 56/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Jozefa Piliara, trvale bytom Švermova 451/6 , Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/31 o výmere 233 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/31 o výmere 233 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/31,   druh pozemku: záhrada o výmere 233 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Jozefovi Piliarovi, trvale bytom Švermova 451/6, Valaská 976 46, do výlučného 

vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členom 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva 

na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo 

vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho 

odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1479,55,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 
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4. Majetkové záležitosti  

4. 31. Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1912/4 o výmere 212 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,92-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 831,04,- EUR za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 464/4, 

Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1912/4 o výmere 212 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1912/4 o výmere 212 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1912/4,   druh pozemku: záhrada o výmere 212 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na v LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 
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a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Jaroslavovi Poliakovi a jeho manželke Emílii Poliakovej, rod. Veverkovej, 

obaja trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 464/4, Valaská 976 46, do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 

11. 2021) cena celkom 831,04,- EUR,  za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 32. Žiadosť Jany Sedliačikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/35 o výmere 236 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1498,60,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 58 /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Jany Sedliačikovej, trvale bytom Hronská 420/61, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/35 o výmere 236 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/35 o výmere 236 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/35,   druh pozemku: záhrada o výmere 236 m2 

v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Jane Sedliačikovej, rod. Majerovej, trvale bytom Hronská 420/61, Valaská 

976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy 

pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1498,60,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, V/rbovský, Ing. Bánik, PaedDr. 

Magera, Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 33. Žiadosť Ivany Kučerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/48 o výmere 243 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

C-KN, parc. č. 1872/49 o výmere 230 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021) 

 pri výmere 243m2, cena celkom 1543,05,- EUR. 

 pri výmere 230m2, cena celkom 1460,50,- EUR. Cena celkom za obidve parcely: 

3003,55,- EUR, 

 za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 59/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Ivany Kučerovej, trvale bytom Školská 448/6, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemkov 

v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/48 o výmere 243 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 C-KN, parc. č. 1872/49 o výmere 230 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/48 o výmere 243 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku a  

 C-KN, parc. č. 1872/49 o výmere 230 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/48,   druh pozemku: záhrada o výmere 243m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného  na LV 
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č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská a parcela  C-KN č. 1872/49,   

druh pozemku: záhrada o výmere 230m2v celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská 

v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. 

úz. Valaská postupom podľa § 9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke Ivane Kučerovej, rod. 

Kürtyovej, trvale bytom Školská 448/6, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva 

žiadateľky v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou 

Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok 

užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie 

právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

  Kúpna cena: 6,35,-EUR/m2   (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10.11.2021) pri výmere  výmere 243m2, cena celkom 1543,05,- EUR. 

                          6,35,-EUR/m2   (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10.11.2021) pri výmere  výmere 230m2, cena celkom 1460,50,- EUR. 

Cena celkom za obidve parcely:3003,55 EUR, 

za podmienky: 

 správne poplatky spojené sprevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 34. Žiadosť Ivana Šucha o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1869/2 o výmere 227 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 939,78,- EUR, za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 
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uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 60/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Ivana Šucha, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 441/17 , Valaská 976 

46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1869/2 o výmere 227 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1869/2 o výmere 227 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1869/2,   druh pozemku: záhrada o výmere 227 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Ivanovi Šuchovi, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 441/17, Valaská 

976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre 

svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej 

a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so 

SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou 

Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho 

práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak 

záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 939,78,- EUR, za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 
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ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 35. Žiadosť Ing. Petra Petrinca o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/21 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1708,15,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 61/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE žiadosť  Ing. Petra Petrinca, trvale bytom Hlboká 

2676/1B , 977 03 Brezno o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/21 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/21 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 
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III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/21,   druh pozemku: záhrada o výmere 269 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného na  v LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Ing. Petrovi Petrincovi, trvale bytom Hlboká 2676/1B, 977 03 Brezno, do 

výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, 

je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má 

užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1708,15,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 36. Žiadosť Ing. Igora Čellára o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/30 o výmere 264 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1676,40,- EUR. za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie 

pôdy pre svoje potreby, je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo 

Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má 

uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov 

s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu 

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má 

tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 
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Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 62/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE  

žiadosť  Ing. Igora Čellára, trvale bytom Hronská 419/55, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/30 o výmere 264 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/30 o výmere 264 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/30,   druh pozemku: záhrada o výmere 264 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľovi Ing. Igorovi Čellárovi, trvale bytom Hronská 419/55, Valaská 976 46, do 

výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadateľ  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, 

je členom Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má 

užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1676,40,- EUR. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 37. Žiadosť Ing. Agáty Ostranskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1869/3 o výmere 280 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1159,20,- EUR,  za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

 

 

Uznesenie č. 63/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I.  BERIE NA VEDOMIE  

Žiadosť Ing. Agáty Ostranskej,  trvale bytom ČSA 72/54, 977 01 Brezno  o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1869/3 o výmere 280 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  VYHLASUJE pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1869/3 o výmere 280 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1869/3,   druh pozemku: záhrada o výmere 280 m2 v 



62 

 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného na  v LV č. 

980 pre okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke 

Ing. Agáte Ostranskej, rod Cimbalovej, trvale bytom ČSA 72/54, 977 01 Brezno do 

výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku, pričom dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre svoje potreby, 

je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má 

užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené 

záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho 

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie 

majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   4,14,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1159,20,- EUR,  za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  

4. 38. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1976/2 o výmere 366 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo výlučnom 

vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1119,96,- EUR za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, 

ktorú majú uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

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

o predloženie návrhu uznesenia: 

Uznesenie č. 64/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosť  Igora Kováča a Janky Kováčovej, trvale bytom Švermova 451/7, Valaská 976 

46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1976/2 o výmere 366 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1976/2 o výmere 366 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1976/2,   druh pozemku: záhrada o výmere 366 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku,  zapísaného  na LV 

č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. 

a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľom Igorovi Kováčovi a jeho manželke Janke Kováčovej, rod. Purdekovej, obaja  

trvale bytom Švermova 451/7, Valaská 976 46, do ich bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v podiele 1/1 k celku pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

žiadatelia  predmetný pozemok využívajú na obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú 

členmi Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný 

pozemok užívajú na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú majú uzavretú so SZZ, 

ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská 

pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – 

vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem 

o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 Kúpna cena:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1119,96,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

4. Majetkové záležitosti  
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4. 39. Žiadosť Heleny Vološínovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce  

C-KN, parc. č. 1872/39 o výmere 241 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1530,35,- EUR,  za podmienky: správne poplatky spojené s prevodom 

vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na 

obrábanie pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

„SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú 

má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní 

pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho 

titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

 

Starosta otvoril rozpravu: 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil  

 

Starosta ukončil rozpravu k bodu rokovania a požiadal predsedu návrhovej komisie 

o predloženie návrhu uznesenia: 

 

Uznesenie č. 65/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I.  BERIE NA VEDOMIE  

Žiadosť Heleny Vološínovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 457/26, 976 46 

Valaská  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/39 o výmere 241 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 

980 vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku. 

II.  VYHLASUJE pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/39 o výmere 241 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, 

vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 

vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku za prebytočný. 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/39,   druh pozemku: záhrada o výmere 241 m2 v 

celosti vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1 k celku, zapísaného na  v LV č. 

980 pre okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a) a 

§9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľke 

Helene Vološínovej, rod. Ľachovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 457/26, 976 

46 Valaská, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku, pričom dôvod hodný 
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osobitného zreteľa je, že žiadateľka  predmetný pozemok využíva na obrábanie pôdy pre 

svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej 

a predmetný pozemok užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, 

ktorý má užívacie právo vychádzajúc zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská 

pre zriadené záhradkárske osady. Jedná sa o získanie stáleho titulu užívacieho práva – 

vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem 

o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

Kúpna cena:   6,35,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 

2021), cena celkom 1530,35,- EUR,  za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9 

ZA: 9 (Ing. Dundovič, Krupa, Dobrotová, Pastírová, Vrbovský, Ing. Bánik, PaedDr. Magera, 

Mgr. Hlaváčik, Ing. Rolincová MSc ) 

PROTI:  0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie jednohlasne schválené 

 

 

12. Záver 

Starosta obce Mgr. Peter Jenča na záver všetkým poďakoval za účasť.  

 

Ďakujem. 

 

 

 

 

Valaská, 1.4.2022 

 

 

Mgr. Dana Kmeťová                 Mgr. Peter Jenča 

prednostka OcÚ Valaská     starosta obce Valaská 

 

 

 

Milena Dobrotová                                                              Ing. Peter Bánik 

overovateľ zápisnice                  overovateľ zápisnice  

 

 

            

      

 

 

  


