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Zápisnica 

 

z dvadsiateho druhého riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 20. apríla 2022 v zasadačke OÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:07 hod. 

Koniec zasadnutia: 19:10 hod.  

 

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

PhDr. Kúdelková, Dobrotová 

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Bc. Pohančániková 

 

Ospravedlnení: Mgr. Karolová, Ing. Bánik, Mgr. Kmeťová – prednostka obecného úradu 

 

Neskorší príchod: Ing. Rolincová, MSc. ( 16:21 hod) 

                                       Vrbovský (17:04 hod)             

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 13 

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

zápisnice.  

 

2. Schválenie programu 

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

o obecnom zriadení  zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 14.4.2022. 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

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

 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Program 22. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 03. 2022 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce Valaská  

5.1.Správa č. 2/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1.Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

6.2.Návrh na zmenu rozpočtu obce - Rozpočtové opatrenie č. 3/2022  

6.3.Zmluva o spolupráci so ZMOS – riešenie humanitárnej pomoci 
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7. Majetkové záležitosti 

7.1.Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi mestom Brezno ako oprávneným z vecného bremena a obcou Valaská, ako 

povinným z vecného bremena 

7.2.Návrh na schválenie zámeru: „Opravy ciest, odstavných plôch a chodníkov v obci 

Valaská v roku 2022“ 

7.3.Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky 

„Opravy ciest, odstavných plôch a chodníkov v obci Valaská na rok 2022“ 

7.4.Žiadosť Mgr. Petra Vozára o odkúpenie pozemku   pod garážou 

7.5.Žiadosť Adama Tekela o odkúpenie obecného pozemku 

8. Rôzne  

8.1.Informatívna správa k riešeniu humanitárnej pomoci obce Valaská v súvislosti 

s vojnovým konfliktom na Ukrajine 

9. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových 

a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

10. Interpelácie poslancov na starostu obce 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

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

Kúdelková, Dobrotová) 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

3.Procedurálne otázky  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstvu Ing. 

Alexandru Poliakovú 

Za overovateľov zápisnice určuje: Milena Dobrotová,  Martin Krupa 

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

PhDr. Kúdelková, MSc., PaedDr. Matúš Magera 

 

Uznesenie č. 67 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandra Poliaková 

B/ Overovateľov zápisnice: Milena Dobrotová, Martin Krupa 

     

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 
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      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: PhDr. Kúdelková, MSc., PaedDr. Matúš Magera 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie: 

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

Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

4.Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

k 31. 3. 2022 

 

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

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

rokovania.   

 
Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská  do 31.3.2022 

Rok Číslo 
uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na 
OZ 20.4.2022 

2022 1/2022 Schválenie programu rokovania Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 2/2022 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
voľba návrhovej komisie) 
 

Informatívne 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 3/2022 Obecné zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ k 31. 1.  

Plní sa 

2022 4/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
a) berie na vedomie Správu č. 1/2022 o kontrole plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 
 

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

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

uznesenie OcZ č. 640/2018 zo 
dňa 28.06.2018 

uznesenie OcZ č. 20/2019 zo dňa 
20.02.2019 

uznesenie OcZ č. 22/2019 zo dňa 
20.02.2019 

uznesenie OcZ č. 23/2019 zo dňa 
20.02.2019 

Plnenie 
v texte 
uznesenia 
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uznesenie OcZ č. 36/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 38/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 39/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 40/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 41/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 42/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 43/2019 zo dňa 
10.04.2019 

uznesenie OcZ č. 53/2019 zo dňa 
12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 54/2019 zo dňa 
12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 64/2019 zo dňa 
12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 65/2019 zo dňa 
12.06.2019 

uznesenie OcZ č. 76/2019 zo dňa 
11.09.2019 

uznesenie OcZ č. 92/2019 zo dňa 
13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 95/2019 zo dňa 
13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 96/2019 zo dňa 
13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 97/2019 zo dňa 
13.11.2019 

uznesenie OcZ č. 112/2019 zo 
dňa 11.12.2019 

uznesenie OcZ č. 115/2019 zo 
dňa 11.12.2019 

uznesenie OcZ č. 116/2019 zo 
dňa 11.12.2019 
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                                                           uznesenie OcZ č. 5/2020 zo dňa 
19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 6/2020 zo dňa 
19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 7/2020 zo dňa 
19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 8/2020 zo dňa 
19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 9/2020 zo dňa 
19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 10/2020 zo dňa 
19.02.2020 

uznesenie OcZ č. 25/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 26/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 27/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 28/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 29/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 30/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 31/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 32/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 33/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 34/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 35/2020 zo dňa 
13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 41/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 42/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 43/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 44/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 45/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 46/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 47/2020 zo dňa 
24.06.2020 
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uznesenie OcZ č. 48/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 49/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 50/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 51/2020 zo dňa 
24.06.2020 

uznesenie OcZ č. 52/2020 zo dňa 
24.06.2020 

boli splnené 
 
 

ruší    uznesenie OcZ č. 421/2017 zo               
dňa 01.03.2017          

uznesenie OcZ č. 573/2017 zo 
dňa 13.12.2017 

uznesenie OcZ č. 599/2018 zo 
dňa 14.02.2018 

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

20.02.2019 
                 uznesenie OcZ č. 37/2019 zo dňa 

10.4.2019  
uznesenie OcZ č. 36/2020 zo dňa 

13.05.2020 
  

2022 5/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 

2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 

Vzaté na 
vedomie, plán 
kontrolnej 
činnosti 
zverejnený na 
webovom 
sídle obce 

2022 6/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
I/ BERIE NA VEDOMIE 
Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväznému 
nariadeniu o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni  
 
II/ SCHVAĽUJE 
pozmeňujúci návrh k Návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 
jedálni a to v článku V. Spoločné a záverečné ustanovenia v bode 4. a to 
nasledovne: 
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. apríla 2022. 

Zapracované 
do VZN 
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2022 7/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
UZNÁŠA SA trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov 
v súlade s §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141 
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
Všeobecne záväznom  nariadení č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej 
školskej jedálni so schválenými zmenami 

 

VZN platné 
a účinné od 1. 
4. 2022 

2022 8/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
 
BERIE NA VEDOMIE 
informáciu o Rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu č. 12/2021 
 

Informatívne, 
navrhujeme 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 9/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
 
BERIE NA VEDOMIE 
informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 13/2021 

 

Informatívne, 
navrhujeme 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 10/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
 
SCHVAĽUJE 
 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písm. a), b), c) a d) § 14 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2022 

 
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu 

kapitálových výdavkov v sume 70 659 EUR 
 

Informatívne, 
zapracované 

2022 11/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
I/   SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely kultúry v zmysle platného 
VZN obce č.   1/2018 a to nasledovne: 

 
1. Občianske združenie Pekný deň    

 3 200,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„Haruľa 2022 – 13. ročník súťaže družstiev v pečení harule“  3 

200,00 EUR 

 

2. Občianske združenie Valašťania    

 1 900,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Splnené, 
zmluvy 
zverejnené, 
okrem OZ 
Pekný deň 
a Valašťania, 
tie ešte neboli 
podpísané 
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1. „MDD – Cesta rozprávkovým lesom“    

 1 000,00 EUR 

2. „Jánska vatra“       

   600,00 EUR 

3. „Rozlúčka s letom“         

300,00 EUR 

 
3. Občianske združenie Dychový orchester Valaská     

500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Drobné hudobné predmety, dary, notový materiál   

   500,00 EUR 

 
4. Občianske združenie Dieťa a svet    

    500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Nákup pomôcok na dopravnú výchovu detí    

    500,00 EUR 

 
5. Miestny odbor Matice Slovenskej Valaská   3 

800,00 EUR 

- účelovo určené na: 

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

                    tematické zájazdy      3 

300,00 EUR 

2. Spevokol Lipka – účasť na vystúpeniach, sústredenie, doprava 

  500,00 EUR 

 
II/   NESCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely kultúry nasledovne: 
1.   Občianske združenie Valašťania    
 2 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„Krnohové preteky“       

 2 000,00 EUR 

(akcia sa neuskutoční) 

 

2022 12/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
SCHVAĽUJE 
poskytnutie dotácie na rok 2022 pre účely športu v zmysle platného 
VZN obce č. 1/2018: 
 

1. OFK Slovan Valaská     

 11 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Účasť vo futbalovej lige, vzdelávanie, výchova, rozvoj vo futbale  

Splnené, 
zmluva 
zverejnená 

2022 13/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
SCHVAĽUJE 

Splnené, 
zmluvy 
zverejnené, 
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poskytnutie dotácií na rok 2022 pre účely spoločenských služieb 
v zmysle platného VZN obce č. 1/2018 a to nasledovne: 

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Valaská  1 
500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Poznávacie zájazdy, účasť na športových, turistických podujatiach, 

dary         1 
500,00 EUR 

2. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
Podbrezová       
     250,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Poznávacie zájazdy, dary         
250,00 EUR 

3. Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor   1 
000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

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

4. PK TAXI Peter Kormanský    
 10 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 
Sociálny taxík       

 10 000,00 EUR 
 

 

 

2022 14/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

Stav daňových a nedaňových pohľadávok k 31. 12. 2021 v sume 

65 229,80,- EUR 

DRUH POHĽADÁVKY K 31.12.2021/EUR 

Vodné, stočné 9 311,67 

Odvoz tuhého komunálneho odpadu   20 391,95 

Nájomné – byty   7 815,28 

Odpredaj obecných bytov   134,68 

Alkohol  204,51 

Odberateľské faktúry  3 696,87 

Daň z nehnuteľnosti, automaty, 
pokuty  

23 159,29 

Daň za psa                                                   
515,55 

CELKOM 65 229,80 
 

Informatívne 

2022 15/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
I/ BERIE NA VEDOMIE  

V plnení   
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Potvrdenie o cene č. 0322/2021/V-PC - vydaného Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, Bratislava. 
 
II/ SCHVAĽUJE 

Výšku stočného na rok 2022 a to vo výške 1,18 EUR/m3pre všetkých 
producentov odpadových vôd, ktorí vypúšťajú odpadové vody verejnou 
kanalizáciou vo vlastníctve obce Valaská vychádzajúc z Potvrdenia o cene 
č. 0322/2021/V-PC, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, 
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, Bratislava 

 

2022 16/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
 
I/ BERIE NA VEDOMIE 

aktuálny stav  projektovej dokumentácie „Komplexná obnova objektu 
telocvične pri ZŠ   Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“  

 
II/  SÚHLASÍ  

s prepracovaním projektovej dokumentácie „Komplexná obnova 
objektu telocvične pri ZŠ  Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská“ z 
dôvodu možnosti vydania stavebného povolenia  pre daný objekt 

 

V plnení 

2022 17/2022 I/ BERIE NA VEDOMIE 
Návrhy Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV   Pod 
Lipovou Valaská” vypracovaných v súlade so zadaním a Zmluvou o dielo 
INT_064/2020, vypracovaných zhotoviteľom Ing. arch. Miloslavom 
Šimánekom 
II/ SCHVAĽUJE 
Návrhy Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a “IBV Pod Lipovou 
Valaská”, vypracovaných zhotoviteľom Ing. arch. Miloslavom Šimánekom 
III/ ODPORÚČA 
Obecnému úradu zapracovať uvedené štúdie do Zmien a doplnkov 
Územno-plánovacej dokumentácie obce Valaská  

 

V plnení 

2022 18/2022 I. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť Packeta Slovakia, s.r.o, Kopčianska 3338/82A, 851 01 
Bratislava  o prenájom obecného pozemku 
 

II. VYHLASUJE pre účel prenájmu nehnuteľného majetku obce 
Valaská  

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

zakreslenia v mapke) , druh pozemku – ostatná plocha, 

zapísaná na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, 

katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Brezno.  

za prebytočný. 
 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  
 

Zmluva 
zverejnená, 
do konca 
apríla Z_BOX 
by mal byť 
ištalovaný 
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Prenájom časti parcely C-KN č. 1504/1, výmera – 1,36 m² 
(podľa zakreslenia v mapke), druh pozemku – ostatná plocha, 
zapísaná na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, 
katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym 
odborom Okresného úradu Brezno, evidovaný na LV č.980 
pre okres Brezno, katastrálne územie Valaská, postupom 
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení,  žiadateľovi  Packeta Slovakia, s.r.o., 
Kopčianska 3338/82A, Bratislava 851 01, IČO: 48 136 999. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že sa jedná o časť 
pozemku, na ktorú chce žiadateľ umiestniť Z-BOX, ktorý slúži 
ako samoobslužné výdajné miesto Packety Slovakia s.r.o., 
ktoré bude občanom prístupné 7dní v týždni, 24 h. denne. 
Týmto obec občanom sprístupní novú doručovaciu službu, 
čím sa zvýši občianska vybavenosť obce.  
Pre nájomcu: Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 
Bratislava 851 01,  

                        IČO: 48 136 999 
Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  
Účel nájmu: umiestnenie Z-BOXU    
Výška nájmu: 50 EUR bez DPH /ročne za celú dobu trvania 
nájomného vzťahu.  

 

2022 19/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
SCHVAĽUJE  
Protinávrh poslanca PaedDr. Matúša Mageru a to: 
V predloženom návrhu uznesenia k bodu 9.2 programu Výzva 
k podpísaniu nájomnej zmluvy – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valaská 
vypustiť bod II/ NESÚHLASÍ 
s uzatvorením nájomnej zmluvy na budovy obce Valaská, nachádzajúce 
sa na pozemkoch Rímskokatolíckej cirkvi Valaská, v k.ú. Hronec a to: 
Parcely registra „C“ evidovaní na katastrálnej mape – oblasť Chvatimech 

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

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

 č. 1747 – 53 m2 – zastavaní plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

 č. 1748 – 38 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

 č. 1749 – 83 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

pri celkovej výmere 220 m2 , za sumu 50,- EUR ročne na všetky objekty 
a dobu určitú a to maximálne 10 rokov, v plnom rozsahu  
 
A navrhuje uznesenie v tomto znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
 

Uznesenie 
nebolo prijaté 
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I/ BERIE NA VEDOMIE  
Výzvu k podpísaniu nájomnej zmluvy od Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 
Valaská, Hronská 437/2, 976 46 Valaská 
 
 

II/ ODPORÚČA 
starostovi obce vstúpiť s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Valaská, 
Hronská 437/2, 976 46 Valaská, do rokovania vo veci odkúpenia 
predmetných pozemkov pod stavbami. 

 

2022 20/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
I/ BERIE NA VEDOMIE  
Výzvu k podpísaniu nájomnej zmluvy od Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 
Valaská, Hronská 437/2, 976 46 Valaská 
 
II/ NESÚHLASÍ 
s uzatvorením nájomnej zmluvy na budovy obce Valaská, nachádzajúce 
sa na pozemkoch Rímskokatolíckej cirkvi Valaská, v k.ú. Hronec a to: 
Parcely registra „C“ evidovaní na katastrálnej mape – oblasť Chvatimech 

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

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

 č. 1747 – 53 m2 – zastavaní plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

 č. 1748 – 38 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

 č. 1749 – 83 m2 – zastavaná plocha a nádvoria zapísaná na LV č. 

870, pre okres Brezno, obec Hronec, k.ú. Hronec, vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno 

pri celkovej výmere 220 m2 , za sumu 50,- EUR ročne na všetky objekty 
a dobu určitú a to maximálne 10 rokov.  
 

III/ ODPORÚČA 
starostovi obce vstúpiť s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Valaská, 
Hronská 437/2, 976 46 Valaská, do rokovania vo veci odkúpenia 
predmetných pozemkov pod stavbami. 

 

V plnení, 
starosta 
vstúpil do 
rokovania, 
nakoľko 
biskupský 
úrad súhlasí 
s odpredajom 
pozemkov, 
s tým, že obec 
má navrhnúť 
cenu a zmluvu 

2022 21/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
SÚHLASÍ 
na návrh starostu obce so stiahnutím bodov: 

9.3. Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej k odkúpeniu 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

9.4. Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

Splnené, 
navrhujeme 
vypustiť zo 
sledovania 
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9.6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej k odkúpeniu pozemku 
v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

9.8. Žiadosť Denisy Tepperovej a Tomáša Teppera k odkúpeniu 
pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

9.9. Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej k odkúpeniu 
pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

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

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

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

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

9.14. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej k odkúpeniu 
pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

9.15. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej k odkúpeniu 
pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

9.16. Žiadosť Mgr. Ľubici Sorkovskej a Petra Sorkovského 
k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

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

9.18. Žiadosť Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej 
k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

9.19. Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej k odkúpeniu pozemku 
v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

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

9.22. Žiadosť Boženy MarenčákovejTonhauserovej k odkúpeniu 
pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

 
z programu rokovania obecného zastupiteľstva a zaradením do ďalšieho 
rokovania obecného zastupiteľstva 

 

2022 22/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
MENUJE 
v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 6 
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Valaská  - Mgr. art. 
Adrianu Bundovú, nar. 1. 3. 1977, bytom Valaská, Októbrová 469/3 za 
členku  

Splnené  
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komisie obecného zastupiteľstva Zboru pre občianske záležitosti vo 
Valaskej. 

 

2022 23/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
 
BERIE NA VEDOMIE 
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská 
2016 – 2025 za rok 2021 

 

Informatívne  
Zverejnené na 
webovom 
sídle obce 

2022 24/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
 
BERIE NA VEDOMIE 
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 -2022,  za rok 
2021 

 

Informatívne  
Zverejnené na 
webovom 
sídle obce 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

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

v akom štádiu je vybudovanie Packety. Pán starosta odpovedal, že zmluva je podpísaná, 

základy pre umiestnenie Packety sú urobené. Približne o dva týždne by mala byť Packeta 

hotová.   

 

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

 

Uznesenie č. 68/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 03. 2022   

 

Hlasovanie: 

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

Kúdelková, Dobrotová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Valaská 

BOD 5.1 Správa č. 2/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej 

Spracovateľkou a predkladateľkou uvedenej správy je pani hlavná kontrolórka. Podrobne 

uviedla predkladanú správu, vyjadrila sa ku každému jednému bodu v správe.  
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Rozprava k danému bodu rokovania:  

Hlavná kontrolórka skonštatovala a vysvetlila, ktoré uznesenia sa berú na vedomie, ktoré sa 

vypúšťajú zo sledovaniam ktoré sa rušia a zostávajú v plnení.   

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 69/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) BERIE NA VEDOMIE  

       Správu č. 2/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 
 

b) VYPÚŠŤA ZO SLEDOVANIA  uznesenie OcZ č. 62/2020 zo dňa 16.09.2020 

 uznesenie OcZ č. 64/2020 zo dňa 16.09.2020 

     uznesenie OcZ č. 54/2021 zo dňa 23.06.2021 
     uznesenie OcZ č. 60/2021 zo dňa 23.06.2021 
 

c) KONŠTATUJE, že     uznesenie OcZ č. 63/2020 zo dňa 16.09.2020 
uznesenie OcZ č. 65/2020 zo dňa 16.09.2020 

uznesenie OcZ č. 66/2020 zo dňa 16.09.2020 

uznesenie OcZ č. 67/2020 zo dňa 16.09.2020 

uznesenie OcZ č. 81/2020 zo dňa 16.09.2020 

uznesenie OcZ č. 91/2020 zo dňa 18.11.2020 

uznesenie OcZ č. 92/2020 zo dňa 18.11.2020 

uznesenie OcZ č. 93/2020 zo dňa 18.11.2020 

uznesenie OcZ č. 94/2020 zo dňa 18.11.2020 

uznesenie OcZ č. 118/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 119/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 120/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 122/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 8/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 9/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 10/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 11/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 12/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 13/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 14/2021 zo dňa 24.02.2021 

uznesenie OcZ č. 25/2021 zo dňa 21.04.2021 

Pokračovanie Uznesenia č. ...../2022 z rokovania OcZ 20. 4. 2022 
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uznesenie OcZ č. 26/2021 zo dňa 21.04.2021 

uznesenie OcZ č. 27/2021 zo dňa 21.04.2021 

uznesenie OcZ č. 28/2021 zo dňa 21.04.2021 

uznesenie OcZ č. 29/2021 zo dňa 21.04.2021 

uznesenie OcZ č. 30/2021 zo dňa 21.04.2021 

uznesenie OcZ č. 51/2021 zo dňa 23.06.2021 

uznesenie OcZ č. 52/2021 zo dňa 23.06.2021 

uznesenie OcZ č. 53/2021 zo dňa 23.06.2021 

uznesenie OcZ č. 55/2021 zo dňa 23.06.2021 

boli splnené 
 

d) RUŠÍ    uznesenie OcZ č. 37/2019 zo dňa 10.04.2019 
 

e) ZOSTÁVAJÚ V PLNENÍ  uznesenie OcZ č. 13/2019 zo dňa 20.02.2019 
                uznesenie OcZ č. 36/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 117/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 121/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 24/2021 zo dňa 21.04.2021 

 

 

Hlasovanie: 

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

Kúdelková, Dobrotová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti  

6.1 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu - Účelové rozpočtové opatrenie č. 2/2022   

Predmetný materiál všetci obdržali, bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá materiál 

odporúča vziať na vedomie. Starosta poprosil Ing. Slivkovú o odprezentovanie.   

 

p. Slivková – Jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a to z ÚPSVaR , 

ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a OÚ BB. Došlo k navýšeniu prostriedkov 

v príjmovej aj výdavkovej časti.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

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

finančnej komisii a toto rozpočtové opatrenie odporúča zobrať na vedomie.  
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Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 70/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 2/2022 

 

 

Hlasovanie: 

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

Kúdelková, Dobrotová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

6.  Ekonomické záležitosti 

6.2 Návrh na zmenu rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

Predmetný materiál  všetci obdržali, bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá materiál 

odporúča vziať na vedomie. Starosta poprosil Ing. Slivkovú o odprezentovanie.   

 

p. Slivková – Návrh sa predkladá z dôvodu navýšenia príjmov a zmeny vo výdavkovej časti 

hlavne mzdové výdavky obce, všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

podobnosti obce a príspevkovej organizácií z dôvodu vyjednania vyššej kolektívnej zmluvy 

na základe, ktorej je zamestnávateľ povinný vyplatiť jednorazovú odmenu. Od 1. júla 2022 

dochádza k 3% navýšeniu platov. V tomto návrhu dochádza k presunu kódov zdrojov 

financovania z 41 na 46.      

 

Príchod Ing. Rolincovej MSc. na rokovanie OcZ o 16:21 hod 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

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

finančnej komisii a toto rozpočtové opatrenie odporúča zobrať na vedomie.  

V rámci rozpravy sa poslankyňa Rolincová opýtala ako to vyzerá s oddychovou zónou a kde 

presne sa bude nachádzať. Starosta odpovedal, že oddychová zóna sa bude nachádzať na ul. 

TDH  na trávnatej ploche (oproti Centra pre deti a dorast). Poslankyňa dala doplňujúcu otázku 

či túto zónu má odkonzultovanú s obyvateľmi ulice TDH. Starosta odpovedal, áno bolo to 

odkonzultované s obyvateľmi. V pláne je urobiť viac takýchto oddychových zón v obci.  
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Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania: 

 

 

Uznesenie č.71/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

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

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

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

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

 

1. podľa § 15 odst. 2 a podľa § 10 odst.9  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu  na úhradu bežných výdavkov 

v sume 10 000 EUR a na úhradu kapitálových výdavkov v sume 11 780 EUR, a s tým 

spojený presun finančných prostriedkov schváleného rozpočtu obce vo výške 10 000 

EUR z kódu zdroja 41 na kód zdroja 46. 

 

Dôvodová správa 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 

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

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a výdavkov       

zvýšenie príjmov: 

212   príjmy z vlastníctva        +    3 170 € 

229   ďalšie administratívne poplatky (za životné prostredie)   +       480 € 

233   príjem z predaja pozemkov      +  25 000 € 

292   ostatné príjmy         +    3 025 € 

312   transfery v rámci verejnej správy – projekt OSL   +  13 211 € 

454   prevod prostriedkov z peňažných fondov     -    3 220 € 
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Pokračovanie Uznesenia OcZ č. 71./2022 z rokovania OcZ dňa 20. 4. 2022 

Materská škola 

292   ostatné príjmy (z dobropisov)       +         55 € 

Základná umelecká škola 

292   ostatné príjmy (z dobropisov)       +         48 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov       +   41 769 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná správa    /   611   tarifný plat +   2 520 € 

/   614   odmeny +   4 895 € 

/   621   VšZP  +      490 € 

/   623   poistné do ost.poisťovní +    250 € 

/   625   sociálne poistné +   1 850 € 

/   633   materiál  -    1 000 € 

/   637   všeobecné služby -    5 600 € 

/   642   príspevky  -    7 773 € 

Spolu    -    4 368 € 

 

3   Doprava 

 0451     Miestne komunikácie /   717   realizácia stavieb (zdroj 43) +2 5 000 € 

 (chodník na Piesku)  

      /   717   realizácia stavieb (zdroj 46) -   25 000 € 

      Spolu        0 € 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620   Rozvoj obce-aktivačná činnosť /   611   tarifný plat  +       120 € 

/   614   odmeny  +       210 € 

/   621   poistné do VšZP +         33 € 

/   625   sociálne poistné +         82 €     

Spolu    +       445 € 
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Pokračovanie Uznesenia OcZ č. 71/2022 z rokovania OcZ dňa 20. 4. 2022 

 

 0620-1   Rozvoj obce    /   633   materiál -    6 000 € 

/   635   údržba budov  -  10 000 € 

/   635   údržba budov (zdroj 46)  +  10 000 € 

/   641   príspevok Tech. Služby +10 471 € 

/   717   rekonštrukcie a modernizácie  

            ( park na ul. TDH ) +    2 900 € 

 

      Spolu     +    7 371 €

         

 

   

6   Kultúra a šport 

 0810   Rekreačné a športové služby  /   713   nákup zariadení  +    7 080 € 

 

 

 0820-3   Ostat. kult. služby-kultúra  /   633   materiál   -    1 600 € 

/   637   všeobecné služby  -    1 200 € 

/   713   nákup strojov (hud.nástroj) +    1 800 € 

  Spolu     -    1 000 € 

 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1   Náboženské a iné spol.služby /   633   materiál  -     1 300 € 

 

8   Vzdelávanie  

 Zmena rozpočtu – 09 ZŠ J. Simana  /   ŠKD mzdy, odvody +   3 546 € 

/   ŠJ mzdy, odvody  +   4 753 € 

Spolu    +   8 299 € 

 

 

 Zmena rozpočtu – 09111  Materská škola  /   mzdy, príplatky, odvody +   9 634 € 

              /   z dobropisov   +        55 € 

Spolu    +   9 689 €   

 

 Navýšenie rozpočtu –  0950 ZUŠ  /   mzdy, príplatky, odvody +  10 179 €    

         /   z dobropisov   +         48 € 

      Spolu     +  10 227 € 

 

 

9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-2   Ďalšie soc. služby – OSL  /   611   tarifný plat    -  13 211 € 

/   614   odmeny    +   5 040 € 

/   621   VšZP     +      252 € 
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Pokračovanie Uznesenia OcZ č. 71/2022 z rokovania OcZ dňa 20. 4. 2022 

 

 

/   623   poistné do ost.poisťovní +   252 € 

/   625   sociálne poistné +   1 258 €   

Spolu      -    6 409 € 

              

 

 1020-3   Ďalšie soc. služby – SOU OSL /   611   tarifný plat    +      186 € 

/   614   odmeny    +      350 € 

/   621   VšZP     +        53 € 

/   625   sociálne poistné   +      135 €   

 

Spolu      +      724 €    

 

 

 1020-4   Ďalšie soc.služby – staroba  /   642   príspevky     -    2 200 € 

 

 

 1020-5   Ďalšie soc.služby – projekt OSL /   611   tarifný plat    +  13 211 € 

 

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov                 + 41 769 € 

 

Hlasovanie: 

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

Kúdelková, Dobrotová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.3 Zmluva o spolupráci so ZMOS – riešenie humanitárnej pomoci 

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine sa všetci snažia pomáhať ako sa dá. Združenie 

miest a obcí Slovenska sa na obce obrátilo s možnosťou poskytnutia príspevku na základe 

Zmluvy o spolupráci. Pričom ZMOS sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky výlučne na 

plnenie úloh vyplývajúcich z potreby riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím 

vojnového konfliktu na Ukrajine. Vzhľadom na otvorenosť transparentného účtu si obec môže 

kedykoľvek overiť ako boli prostriedky, ktoré sa na účte zhromaždili, použité. Materiál bol 

predložený na komisiu finančnú a správu majetku, ktorá daný bod prerokovala a neodporučila 

schváliť finančný príspevok. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 
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V rámci rozpravy predseda finančnej komisie skonštatoval, že materiál bol prerokovaný na 

finančnej komisii, kde dospeli k záveru tak ako je  predložený návrh na uznesenie – zobrať na 

vedomie.  Následne to bolo prerokované aj na pracovnom stretnutí poslancov, kde poslanci 

tento návrh podporili a dohodli sa danom uznesení.  

V rámci rozpravy sa poslankyňa Rolincová opýtala, či vieme, že na základe čoho sa ZMOS 

takto rozhodol. Či predtým to bolo odkonzultované s obcami. Skonštatovala, že by bola za 

poskytnutie symbolického príspevku.  

Starosta odpovedal, že ZMOS s nikým nekomunikoval o poskytnutí príspevku na pomoc 

Ukrajine a o zmluve o spolupráci. Táto informácia zo ZMOS-u prišla na Obecný úrad 

elektronicky.     

V rámci rozpravy poslanec Hlaváčik skonštatoval, že navýšenie odmien pre zamestnancov je 

z dôvodu vyjednania vyššej kolektívnej zmluvy, čo je zásluhou Odborov na Slovensku. 

Skonštatoval, že by bol za poskytnutie symbolického príspevku, ale väčšina poslancov bola 

proti.    

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č.72 /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/  BERIE NA VEDOMIE 

     Zmluvu o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, IČO: 00584614 

 

II/ NESÚHLASÍ 

     s uzatvorením Zmluvy o spolupráci v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník  v znení neskorších predpisov medzi: 

 

Obec:   Obec Valaská  

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

Zastúpený: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

IČO:   00 313 904 

Číslo účtu: 

 

a  

 

Partner: Združenie miest a obcí Slovenska 

Sídlo:  Bezručova 9, 851 04 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Branislav Tréger, PhD. Predseda 

IČO:   00584614 

DIČ:   SK2020801904 
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Hlasovanie: 

ZA:6 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, PhDr. Kúdelková, 

Dobrotová) 

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

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.1 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena medzi mestom Brezno ako oprávneným z vecného bremena a obcou Valaská, 

ako povinným z vecného bremena  

Uznesením č. 421/2017 zo dňa 1. 3. 2017 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na svojom 

zasadnutí schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 

mestom Brezno ako oprávneným z vecného bremena a obcou Valaská ako povinným z vecného 

bremena za účelom realizácie stavby „Cyklotrasa Brezno – Valaská“ 

 

Z dôvodu, že od roku 2017 nebolo prijaté uznesenie splnené, nie zo strany obce ale Mesta 

Brezno, obec Valaská žiadala o riešenie predmetného stavu vo veci Cyklotrasa Brezno – 

Valaská. Na základe komunikácie obec Valaská pristúpila k zrušeniu hore uvedeného 

uznesenia (Uznesenie č. 4/2022), nakoľko by ho nebolo možné realizovať  a to z dôvodov: 

- Zmena projektovej dokumentácie stavby „Cyklotrasa Brezno – Valaská“ (zmena 

projektovej dokumentácie bola vyžiadaná obyvateľmi obce Valaská), 

- Zmena rozsahu vecného bremena ( tj. niektoré pozemky, ktoré mali byť zaťažené 

vecným bremenom v zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie stavby „Cyklotrasa 

Brezno – Valaská“ už podľa zmenenej projektovej dokumentácie nebudú zaťažené 

vecným bremenom) 

Prijatím nového uznesenia bude právny stav korešpondovať so skutkovým stavom. Zároveň 

došlo v predloženom návrhu k precíznejšej špecifikácii obsahu vecného bremena. Identický 

návrh uznesenia bol schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Brezna dňa 6. apríla 

2022 a uznesením č. 40/2022. Materiál bol prerokovaný na komisii stavebnej, ale aj na komisii 

finančnej, ktorá odporučila prizvať mesto Brezno na odprezentovanie danej problematiky. Na 

pracovnom zastupiteľstve bol prítomný aj p. Ing. Kamenský z investičného úseku mesta 

Brezno, ktorý konštatoval o stave cyklotrasy, k vecnému bremenu sa bližšie nevedel vyjadriť.   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

V rámci rozpravy sa poslankyňa Rolincová opýtala, či je zápis z pracovného stretnutia, na 

ktorom sa zúčastnil aj p. Kamenský. Či vieme aké ďalšie plány má mesto BR s cyklotrasou. 

A aké zmeny boli reflektované v tej projektovej dokumentácii, ktoré boli požadované  občanmi, 

lebo tých zmien sme požadovali viacej.     

Starosta odpovedal, že sa jedná najmä o to, že vypadla parcela pri hasični. Jedná sa parcelu 

s číslom  279/103 je to taký „trojuholník“ vypadol zo zmluvy o budúcej zmluve. Nakoľko mal 

tade viesť prechod pre chodcov. Obyvatelia Tatranskej ul. najmä tých prvých domov neboli za 

takéto riešenie. Nebudú zaťažené všetky parcely vecným bremenom. Tento rok by chceli 

cyklotrasu dokončiť.  
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V rámci rozpravy sa poslanec Krupa vyjadril, že pán Kamenský na stretnutí povedal, že na 90% 

je všetko spravené čo ľudia požadovali. Skonštatoval, že nevie či je to spravené alebo nie lebo 

nebol prizvaný stavebný dozor p. Muka, preto nevie ako bude hlasovať.    

Starosta odpovedal, že realizácia cyklotrasy nemá nič spoločné s týmto čo teraz schvaľujeme. 

V rámci rozpravy poslanec Krupa skonštatoval, že teda nebudú ľudia poškodení a obmedzení 

ako sú doteraz.  

Starosta odpovedal, že nie následne skonštatoval, že keď bude kolaudácia vtedy by sme mali 

zatlačiť na to aby boli všetky nedorobené veci ukončené. Bude stretnutie, na ktorom bude 

prítomný aj p. Muka, kde budú riešiť všetky veci, ktoré na jeseň požadovali.  

V rámci rozpravy poslankyňa Rolincová skonštatovala, že nemôže súhlasiť s tým, že to nemá 

nič spoločné s realizáciou cyklotrasy, čo schvaľovali. Lebo nemajú platné to predchádzajúce 

uznesenie. Ďalej skonštatovala, že máme v rukách ďalší vyjednávací argument na to, aby sa 

všetky veci ukončili ešte pred kolaudáciou. Poďakovala p. Mukovi a p. starostovi za to, že 

urobili všetko preto aby to bolo aspoň v takom stave v akom to je teraz.       

Starosta odpovedal, že rozprava nie je o realizácii projektu, ale len o tej jednej parcele č. 

279/103.   

V rámci rozpravy poslanec Dundovič vysvetlil, že sa neschvaľuje,  kde sú nedorobky a kde nie, 

ale schvaľuje sa predbežná zmluva, že kde bude potom vecné bremeno.  

 

Starosta dal hlasovať za to aby poslanec Krupa mohol vystúpiť tretí krát: 

 

 Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, PhDr. Kúdelková, 

Dobrotová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. Hlaváčik ) 

PROTI:0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Poslanec Krupa vystúpil po odhlasovaní tretí krát, kde ozrejmil, že sa preto pýta  aby zas 

nedošlo k nedorozumeniam.  

 

V rámci rozpravy sa prihlásil poslanec Hlaváčik skonštatoval, že pri kolaudácii sa musia všetky 

veci dotiahnuť a každý problém vyriešiť.    

 

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

 

Uznesenie č.73 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

 

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a a § 151n 

a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, medzi zmluvnými stranami: 

 

MESTO BREZNO, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 

Brezno, štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Abel, PhD.- - primátor mesta, právna forma: 

samospráva (budúci oprávnený z vecného bremena) 

 

a 
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OBEC VALASKÁ, IČO: 00 313 904, so sídlom: Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, 

štatutárny orgán: Mgr. Peter Jenča, starosta obce, právna forma: samospráva 

(budúci povinný z vecného bremena) 

 

Vecné bremeno bude spočívať v časovo neobmedzenej povinnosti budúceho povinného 

z vecného bremena strpieť na zaťažených pozemkoch: 

 

- Parcela registra  EKN č. 1732/101, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, 

o výmere 15048 m², - parcela registra EKN č. 1732/102, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvoria, o výmere 7944 m² 

- Parcela CKN č. 3088, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 1849 m² 

všetky v k.ú. Valaská, obec Valaská, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, 

Odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 980 v prospech obce Valaská, vlastnícky 

podiel 1/1, 

 

a) Právo budúceho oprávneného z vecného bremena na výstavbu a umiestnenie stavby 

„Cyklotrasa Brezno – Valaská“, v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní stavby 

vyznačená na po realizačnom geometrickom pláne, 

b) Právo budúceho oprávneného z vecného bremena na prevádzkovanie, užívanie, 

údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Cyklotrasa Brezno – Valaská“ 

a za tým účelom strpieť právo vstupu, prechodu peši, vjazdu, prejazdu, výjazdu 

zamestnancov, vozidiel a mechanizmov budúceho oprávneného z vecného 

bremena, príp. zamestnancov, vozidiel a mechanizmov ním určenej organizácie. 

 

 

Vecné bremeno bude zriadené za podmienok: 

- Náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad vecného bremena do katastra 

nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena 

- Vyhotovenie geometrického plánu zabezpečí a náklady s tým spojené bude znášať 

budúci oprávnený z vecného bremena 

- Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo 

- Vecné bremeno bude zriadené za odplatu – jednorazovú náhradu vo výške 1 (jedno) 

Euro. 

 

 

Hlasovanie: 

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

Kúdelková, Dobrotová) 

PROTI: 1 (Ing. Rolincová, MSc.) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené.  

(Súčasťou zápisnice je aj Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.2 Návrh na schválenie zámeru: „Opravy ciest, odstavných plôch a chodníkov v obci 

Valaská v roku 2022“  
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Aj v tohtoročnom rozpočte máme vyčlenené finančné prostriedky na opravu a údržbu ciest. 

Úrad spracoval podklad možných lokalít. Materiál bol predložený  na rokovanie stavebnej 

komisie a finančnej komisie, ktoré predmetný materiál odporučili  prijať. Jedná sa o 9 úsekov 

a to:  

a) Chalupkova ulica, výmera 1050m², dĺžka 300m, ďalej tak ako je zakreslené 

v mapovom podklade 

b) Hronská ulica, pred domom č. 419, výmera 357 m², dĺžka 58m, ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

c) Hronská ulica, pred domom č. 432, výmera 230,30 m², dĺžka 49m, ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

d) Ulica TDH, pred domom č. 463, výmera 311,45 m ², dĺžka 57m,  ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

e) Ulica TDH, pred domom č. 462, výmera 237,50 m², dĺžka 47,50m,  ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

f) Októbrová ulica, pred domom č. 470, výmera 421,50 m², dĺžka 64,50m, ďalej tak ako 

je zakreslené v mapovom podklade 

g) Ulica TDH, pred domom č. 457, výmera 218,0 m², dĺžka 46,0 m, ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

h) THD – chodník (začiatok úseku v križovatke s ulicou Tehelná – koniec úseku 

v križovatke s Nám. 1. mája), dĺžka 135,0m, šírka 3,0m,  ďalej tak ako je zakreslené 

v mapovom podklade 

i) TDH – chodník (začiatok úseku pri budove COOP Jednota – koniec úseku odbočka sa 

Švermovu ulicu), dĺžka 156,0m šírka 3,0m), ďalej tak ako je zakreslené v mapovom 

podklade. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

V rámci rozpravy sa poslankyňa Rolincová opýtala aký je odhadovaný náklad, ktoré chodníky 

sú priorita a aký povrch budú mať chodníky. A či obec má už potenciálnych realizátorov alebo 

budeme niektoré chodníky realizovať aj svojpomocne. Skonštatovala, že možnosť robiť 

chodníky svojpomocne je momentálne najschodnejšia.  

 

Príchod poslanca Vrbovského na rokovanie OcZ o 17:04 hod 

 

Starosta odpovedal v priebehu tohto mesiaca nám bude dodaný projekt na základe, ktorého 

budeme žiadať o povolenie na realizáciu chodníkov. Chodníky budú z dlažby, ktorá bude 

rozoberateľná, keďže sú v blízkosti chodníkov siete.  

Do rozpravy sa zapojil poslanec Hlaváčik, kde doplnil, že oprava ciest predstavuje bežné 

výdavky a odstavné plochy sú kapitálový výdavok.    

Odpovedal starosta, že chodníky boli doplnené na návrh poslancov aj v rámci stavebnej 

komisie. 

 

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

 

Uznesenie č. 74/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 
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Zámer Opráv ciest, odstavných plôch a chodníkov v obci Valaská v roku 2022 a to 

nasledovne:  

a) Chalupkova ulica, výmera 1050m², dĺžka 300m, ďalej tak ako je zakreslené 

v mapovom podklade 

b) Hronská ulica, pred domom č. 419, výmera 357 m², dĺžka 58m, ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

c) Hronská ulica, pred domom č. 432, výmera 230,30 m², dĺžka 49m, ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

d) Ulica TDH, pred domom č. 463, výmera 311,45 m ², dĺžka 57m,  ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

e) Ulica TDH, pred domom č. 462, výmera 237,50 m², dĺžka 47,50m,  ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

f) Októbrová ulica, pred domom č. 470, výmera 421,50 m², dĺžka 64,50m, ďalej tak ako 

je zakreslené v mapovom podklade 

g) Ulica TDH, pred domom č. 457, výmera 218,0 m², dĺžka 46,0 m, ďalej tak ako je 

zakreslené v mapovom podklade 

h) THD – chodník (začiatok úseku v križovatke s ulicou Tehelná – koniec úseku 

v križovatke s Nám. 1. mája), dĺžka 135,0m, šírka 3,0m,  ďalej tak ako je zakreslené 

v mapovom podklade 

i) TDH – chodník (začiatok úseku pri budove COOP Jednota – koniec úseku odbočka sa 

Švermovu ulicu), dĺžka 156,0m šírka 3,0m), ďalej tak ako je zakreslené v mapovom 

podklade. 

 

Finančné prostriedky na opravy ciest, odstavných plôch a chodníkov budú financované 

z vlastných zdrojov obce, určených na opravu a údržbu miestnych komunikácií. 

 

Hlasovanie: 

ZA:9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

(Súčasťou zápisnice je aj Návrh na opravu ciest a chodníkov) 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky 

„Opravy ciest, odstavných plôch a chodníkov v obci Valaská na rok 2022“  

Tento bod súvisí s predchádzajúcim. Obec Valaská má schválených v rozpočte obce 205 tisíc,- 

Eur , v rámci bežnej opravy a údržby ciest. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov má 

obec záujem vyhlásiť verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na opravu 

už spomenutých úsekov. 

Predmetom verejného obstarávanie budú vykonané predovšetkým stavebné práce – tzv. frézing 

a asfaltovanie. Práce budú realizované z vlastných zdrojov obce. Finančná komisia bola s 

predmetným bodom oboznámená a vzala ho na vedomie. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 
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V rámci rozpravy poslankyňa Rolincová skonštatovala aby sa pri vybudovaní chodníkov 

myslelo na bezbariérovosť a odvodnenie.    

Starosta odpovedal, že na stavebnej komisii sa bezbariérovosť a odvodnenie chodníkov 

preberalo. 

Do rozpravy sa prihlásil občan p. Muka, kde vymenoval, ktoré miesta nie sú odvodnené a je 

tam problém s vodou.  

V rámci rozpravy vystúpil poslanec Magera s konštatovaním, že problém s vodou je aj pred ich 

činžiakom ako je Coop Jednota (križovatka ku Bille)    

V rámci rozpravy vystúpil poslanec Hlaváčik s poznámkou, že chyba pri investícii a realizácii  

chodníkov bola niekoľko rokov dozadu cca 10 rokov. Keď sa chodníky asfaltovali neustriehlo 

sa, že sa asfaltovalo aj cez obrubníky čo následne malo za následok, že o 1-2 roky boli chodníky 

dopukané.  

  

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

 

Uznesenie č.75/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

 

Vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opravy ciest, odstavných plôch 

a chodníkov v obci Valaská na rok 2022“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom z výzvy na predkladanie ponúk 

v súlade s §6 a § 117 citovaného zákona sa určí predpokladaná hodnota zákazky, ktorá však 

nesmie prekročiť stanovený limit daný v rozpočte obce určené na bežné výdavky na opravu 

miestnych komunikácií.  

 

Hlasovanie: 

ZA:9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.4 Žiadosť Mgr. Petra Vozára o dokúpenie pozemku pod garážou 

Pán Vozár požiadal o odkúpenie pozemku pod garážou, ktorej je vlastník a nachádza sa na 

obecnej parcele C-KN č. 1913 o výmere 18 m2. Obec navrhuje predať predmetný pozemok 

postupom podľa § 9 ods.2 písm. a)  a §9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom 

znení. Za cenu 7,-EUR za meter štvorcový. Predmetná cena bola schválená obecným 

zastupiteľstvom ešte v predchádzajúcom období. Materiál ste obdržali, komisia finančná 

predmetný predaj odporúča stanoveným postupom. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
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Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie č. 76/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Mgr. Petra Vozára, trvale bytom Októbrová 470/7, 976 46 

Valaská o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1913 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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. 1913 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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  

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1913, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 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. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení, žiadateľovi Mgr. Petrovi Vozárovi, trvale bytom Októbrová 

470/7, 976 46 Valaská. Žiadateľ prejavil záujem o kúpu pozemku do svojho výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1 k celku z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu 

k pozemku, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa. Vysporiadanie 

majetkových vzťahov s obcou. 

 Kúpna cena:   7,-Eur/m2, cena celkom 126,- Eur. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie: 

ZA:9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

(Súčasťou zápisnice je aj žiadosť p. Vozára o odkúpenie garáže) 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.5 Žiadosť Adama Tekela o dokúpenie obecného pozemku 

Pán Adam Tekel požiadal obec o odkúpenie obecného  pozemku na ktorom stojí jeho 

nehnuteľnosť. Vzhľadom na skutočnosti – a to, že na predmetnú parcelu je vydaný duplicitný 

list vlastníctva navrhujeme postup a to definitívne určenie vlastníckeho vzťahu prostredníctvom 

súdu, aby nebola pochybnosť o vlastníckom práve. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh 
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uznesenia, aby predmetná žiadosť bola postúpená našej advokátskej kancelárii a v plnom 

rozsahu nás v danej veci zastupovala. Komisia finančná predmetný postup odporúča. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

V rámci rozpravy vystúpil poslanec Dundovič, kde skonštatoval, že túto situáciu môže vyriešiť 

súd. Aj po konzultácii s právnikmi jediné riešenie, ktoré je aby výrok vyniesol len súd. 

Bohužiaľ v minulosti pochybil kataster. Je pravdepodobné, že budeme musieť zaplatiť súdne 

trovy.  

Starosta odpovedal, že nejde o to, že sa nevieme dohodnúť, ale o to aby nenastala pochybnosť 

vo vlastníckom práve.  

Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Rolincová skonštatovala, že práve p. Tekel by mal 

v záujme si vyriešiť vlastnícke právo pozemku. Tak ako obec môže dať o prešetrenie na súd tak 

to môže spraviť aj p. Tekel a znášať poplatky. Ďalej skonštatovala, že nevidí dôvod aby  obec 

bola iniciátorom riešenia tejto situácie, využila právne služby a znášala všetky poplatky.   

Starosta odpovedal, že s p. Tekelom budeme komunikovať aj ohľadom poplatkov. P. Tekel 

pozemok nechce predať z dôvodu, že si rekonštruuje dom. 

V rámci rozpravy poslankyňa Pastírová skonštatovala, že p. Tekel vlastnil list vlastníctva ako 

prvý. A nevidí dôvod prečo by sa mal on podieľať na nákladoch, ktoré on nespôsobil.  

V rámci rozpravy vystúpil poslanec Dundovič s konštatovaním, že je úplne jedno, ktorý z nich 

to podá na súd, ale jedine súd môže rozhodnúť.    

Do rozpravy sa zapojil poslanec Vrbovský s konštatovaním, že uvidíme ako sa vyjadria obecní 

právnici a podľa toho budeme postupovať ďalej.   

Starosta odpovedal, že sme to s obecnými advokátmi konzultovali, ale ešte sme im to 

nepostúpili až na základe tohto uznesenia im to bude postúpené. Navrhol aby sme si dali do 

poriadku majetkové veci.     

 

 

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

 

Uznesenie č.77/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

    Žiadosť Adama Tekela, tr. bytom Robotnícka č. 361/3, Valaská – Piesok  o odkúpenie 

pozemku s č. p. : 2098 o výmere 239 m², evidovaná na LV č. 980,  na ktorom sa nachádza 

stavba vo vlastníctve žiadateľa evidovaná na liste vlastníctva č. 862 

 

II/ ODPORÚČA starostovi obce 

     predmetnú žiadosť postúpiť advokátskej kancelárii URBÁNI&PARTNERS, s.r.o. za 

účelom určenia postupu z dôvodu duplicitného vlastníctva vychádzajúc z Rozhodnutia 

Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, č. s.: OU-BR-2019/12-X-Valaská a za účelom 

zastupovania obce vo všetkých právnych úkonoch v danej veci  
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Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Mgr. Hlaváčik, PhDr. 

Kúdelková, Dobrotová, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová, MSc.) 

Uznesenie bolo schválené.  

 

8. Rôzne 

8. 1 Informatívna správa k riešeniu humanitárnej pomoci obce Valaská v súvislosti 

s vojnovým konfliktom na Ukrajine 

Obecnému zastupiteľstvu predkladám prvú správu v súvislosti s vojnovým konfliktom na 

Ukrajine. Jedná sa o opatrenia, ktoré od vypuknutia konfliktu obec vykonala. Musím opäť 

konštatovať, že štát sa k obciach nechová primerane, opäť všetku ťarchu presúva na obec. Už 

28. februára (štyri dni po vypuknutí) sa  krízový štáb dohodol na humanitárnej pomoci formou  

zbierky pre vojnových utečencov. Vyzbieraný materiál bol  odovzdaný do Denného centra 

Prameň v Brezne, zbierka naďalej prebieha a materiál môžu občania priniesť buď na obecný 

úrad, alebo priamo do Denného centra Prameň v Brezne. Dňa 24. marca zasadal krízový štáb 

v súvislosti s prípravou obce pre prípadné núdzové ubytovanie vojnových utečencov a na 

základe príkazu starostu obce sme zakúpili 35 ks nafukovacích matracov, 35 ks vankúšov, 35 

ks paplónov, 35 ks obliečok na vankúše a 35 ks obliečok na paplóny, 35 ks diek a 35 ks 

návlekov na nafukovacie matrace.  Vojnoví utečenci môžu byť obci predelení na základe 

príkazu prednostu Okresného úradu Brezno a následne im obec musí poskytnúť núdzové 

ubytovanie po dobu 10 dní v priestoroch vo vlastníctve obce (zrkadlová miestnosť). Po 

uplynutí 10 dní je obec povinná nájsť utečencom ubytovanie prostredníctvom rezervačného 

systému Bookio.sk a zabezpečiť transport najďalej do Banskej Bystrice. Náklady vynaložené 

na zakúpenie materiálu by mali byť obci následne refundované. Každý, kto poskytne 

ubytovanie utečencovi, je povinný nahlásil túto skutočnosť na obecnom úrade. V súčasnosti 

vieme o ubytovaní 2 osôb. Fyzická osoba, ktorá ubytuje vojnových utečencov je povinná 

s nimi uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi a následne ju predložiť obci 

spolu s Výkazom oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca z dôvodu 

následného uplatnenia  náhrady výdavkov. K výplate finančných prostriedkov 

prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva 

vnútra. Uvedené sa týka len fyzických osôb, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia 

majú iný režim. Podnikatelia predkladajú podklady poštou alebo osobne doručia na 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

V rámci rozpravy poslanec Dundovič skonštatoval, že štát túto celú situáciu s humanitárnou 

pomocou nerobí správne, efektívne a hospodárne.  

 

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

 

 

Uznesenie č.78/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu k riešeniu humanitárnej pomoci obce Valaská v súvislosti s vojnovým 

konfliktom na Ukrajine.  

 

Hlasovanie: 

ZA:9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PaedDr. Magera, p. Pastírová, Ing. Rolincová, MSc., Mgr. 

Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

 

9.  Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových organizácií zriadených obcou  

Nech sa páči páni poslanci, otázky sú určené na riaditeľky našich škôl  a riaditeľa TS. Riaditeľ 

TS a riaditeľka ZŠ Jaroslava Simana sa ospravedlnili. Na otázky Vám bude zodpovedané 

písomne.  

 

Pani poslankyňa Pastírová mala otázku na riaditeľa TS. Skonštatovala, že personálna situácia 

na TS je veľmi slabá čo sa týka pracovníkov, ktorí majú na starosti inštalatérske práce.   Ľudia 

boli zvyknutí, že TS zabezpečovali aj takéto práce. Je potrebné personálne zabezpečiť 

„vodárov“ 

 

Starosta odpovedal, že vie o tomto probléme a bude to riešiť s riaditeľom TS. Naše Technické 

služby sú v prvom rade pre obec a občanov obce. Skonštatoval, že TS už nefungujú tak ako 

fungoval predtým Valbyt. TS nemajú v správe bytové domy. Samozrejme, keď je to možné tak 

prídu a problém vyriešia.   

 

Pani poslankyňa Pastírová skonštatovala, že pokiaľ bolo personálne zabezpečenie dostačujúce 

tak pracovníci, ktorí mali na starosti údržbárske práce išli opravovať či do činžiaku alebo bytu 

samozrejme vždy za „odplatu“.  

 

Starosta odpovedal, že TS služby sú tu v prvom rade pre obec to znamená pre obecný majetok, 

obecné budovy, opravy, komunikácie. 

 

Pán poslanec Hlaváčik skonštatoval, že si musíme uvedomiť, že TS služby majú hlavnú činnosť 

pre obec, ale aj podnikateľskú činnosť.   

 

Poslankyňa Rolincová položila otázky pani riaditeľkám či sa v škôlke a ZUŠ nachádzajú deti 

z Ukrajiny a či majú na to kapacity.  

 

Odpovedala pani riaditeľka ZUŠ, kde vysvetlila, že ZUŠ-ka je záujmové vzdelávanie. Pokiaľ 

by prišiel zákonný zástupca s prihláškou a prejavil by záujem o vzdelávanie urobili by všetko 

preto aby ho zaradili do vzdelávania.  

 

Poslankyňa Rolincová položila otázku p. riaditeľke ZUŠ či pripravujú koncerty, podujatia?  

A pani riaditeľky Materskej školy sa opýtala ako sú na tom kapacitne ak by museli prijať deti 

z Ukrajiny.  
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Odpovedala p. riaditeľka ZUŠ, že momentálne pripravujú koncert ku Dňu Matiek v spolupráci 

s obcou, kde budú vystupovať aj deti z Materskej školy. Pripravujú aj výchovné koncerty 

v Materských školách. Ďalej  pripravujú  koncert ako poctu p. učiteľke Čunderlíkovej, ktorý by 

sa mal uskutočniť v júni a pomaly pripravujú aj Vianočný koncert.     

 

Pani riaditeľka Materskej školy odpovedala, že kapacitne už teraz majú vyťažené miesta 

v škôlke. Pokiaľ by nastala situácia, že sa budú musieť prijať deti z Ukrajiny tak určite by 

riešenie našli. Zatiaľ záujem nebol. 

 

 

10.  Interpelácie poslancov na starostu obce    

Vážení poslanci, otváram bod Interpelácie poslancov na starostu obce. V prípade potreby vám 

bude na interpelácie odpovedané písomne. Na všetky predchádzajúce interpelácie vám bolo 

zodpovedané. 

 

Poslanec Hlaváčik: 

Ako sme pokročili v snahe vysporiadať majetko-právny stav kina – oddelenie budovy 

(osamostatnenie kina). 

Starosta odpovedal na otázku, že zatiaľ nemáme nič nové čo sa týka oddelenia kina.  

 

Poslanec Magera: 

Máme na obci človeka, ktorí sa venuje Štátnej ochrane prírody vo Valaskej. 

Starosta odpovedal, že nie.  

 

Poslankyňa Rolincová: 

1. Skonštatovala, že nedostala odpovede z posledného zastupiteľstva.  

2. Opätovne bola oslovená ako to vyzerá s výrubom Smreku na ul. Októbrová.   

3. Ako sa odstraňujú kôpky štrku, pretože sa stále po Valaskej nachádzajú kôpky štrku.  

4. Stále sa na ul. Štúrová nachádza smetný kôs, z ktorého neustále vypadávajú smeti.   

5. Požiadavka, ohľadom informácie koľko sa odpadu vynieslo voči právnickým osobám, ktoré 

sú platené za množstevný zber podľa kilogramov. Opätovne sme v konflikte s Perlou, smetný 

kôš, ktorý sa nachádza pred vstupom do budovy (vstupom do kuchyne Perly) je neustále plný 

smeťami, ktoré sú triediteľné  ako napr. plastové, hliníkové obaly z polievok. Skonštatovala, že 

ten smetný kôs nie je určený pre Perlu, neuzamyká sa a je na ňom napísané Komunálny odpad 

a určite to nie je smetný kôš, ktorý sa váži. Apelovala na to, že to treba riešiť. 

Odpovedal starosta: 

1. Štrky odvážajú priebežne ako stíhajú. 

2. Mesto Brezno sľúbilo, že nám tento rok dodá 10 nových kontajnerov. Opravy kontajnerov 

sa snažia robiť naši pracovníci TS. 

3. Požiadame p. Štubňu aby predložil správu ako nakladá s odpadom.  

 

Poslankyňa Dobrotová: 

V akom štádiu sú prvé skúšobné kontajnerové stojiská?  

Odpovedal starosta prvé kontajnerové stojiská bude na ul. Októbrová a pri Materskej škole 

kvôli dostupným sieťam. Už je spustené Verejné obstarávanie. 
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Poslanec Vrbovský: 

1. Zosuv pôdy nad labuťami bolo by vhodné to tam zapáskovať aby nedošlo k úrazu.  

2. Oproti p. Fodora sa nachádza „prilepená“ stavba z dosiek. Ak nemá p. Fodor na túto stavbu 

povolenie tak by bolo vhodné ho vyzvať na jej odstránenie.  

3. Pod mostom pri hlavnej ceste sa nachádzajú veľké dreviny vyjadrili sa z Povodia Hrona 

ako chcú tento problém riešiť. Hrozí tam poškodenia mosta.    

 

Odpovedal starosta: 

1. V rámci projektu Tajch by mal byť aj oporný múr. Samozrejme dáme to opáskovať.  

2. Stavbu p. Fodora dáme odstrániť, stavba sa nachádza na obecnom pozemku.  

3. Povodie Hrona sme oslovili, nemajú na to kapacity. Ak môžeme máme si to odstrániť sami.  

 

Poslanec Krupa: 

Kedy prebehne úprava líp a tují na cintoríne? 

Starosta odpovedal, že na jeseň sa budú vykonávať výruby. Na orezy sme oslovili firmu.  

Poslanec Krupa: 

Lipy treba odborne upraviť, ale na tuje odborníka nepotrebujeme korene tují poškodzujú 

hrobové miesta.   

 

Poslanec Magera: 

Kde na Piesku končí intravilán obce? 

Odpovedala p. Rastočanová, že intravilán na Piesku nekončí smerovou tabuľou ale končí pred 

parkoviskom.  

 

Poslanec Magera: 

Labute v Starej Valaskej na jazierku zahniezdili. Bolo by vhodné o tom informovať občanov 

prostredníctvom oznamu, ktorý by tam bol umiestnený.   

 

Poslankyňa Rolincová: 

Bolo by vhodné zrekonštruovať búdku, kde sa nachádzajú labute. Hniezdo s labuťami ohrozujú 

potkany.  

 

   

 

11.  Diskusia    

Vážení poslanci, otváram diskusiu. 

 

V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Pastírová s informáciou, ktorú videla na sociálnej sieti, 

že v obci máme Občianske združenie p. Maka je to komunitné centrum na Piesku. Toto 

komunitné centrum na Piesku dostalo dotáciu 950tisíc eur. Žiadne informácie k tejto dotácii 

som nedostala ani na sociálnej komisii sme to nepreberali. Ľudia sú pobúrení, že komunitné 

centrum ide dostať tak veľa peňazí, za ktoré by sme v obci vedeli toho veľa urobiť aj pre našich 

rómskych občanov. Pani poslankyňa informovala, že jej bolo odporučené aby sme im ako obec 

zaslali žiadosť, v ktorej by sme ich žiadali aké plány a kde budú peniaze investované. 

Občianske združenie nezastrešuje našich občanov zastrešuje občanov z Chvatimechu, Piesku.  
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Pán starosta skonštatoval, že celé na tom je nešťastné to, že Občianske združenie si dalo do 

názvu Valaská. Informoval, že pred dvoma rokmi mal stretnutie s p. Makom, kde ho p. Mak 

oslovil či  podpíšu spoluprácu, ktorú podpísali a istý čas spolu komunikovali, riešili veci čo sa 

týka našej komunity. Informoval vtedy p. starostu, že chcú požiadať o eurofondy. Obec Valaská 

nemá s tým nič je to Občianske združenie, ktoré dostalo eurofondy. Nakoniec skonštatoval, že 

zavolá p. Maka na sociálnu komisiu.  

 

Poslanec Krupa vystúpil s požiadavkou riešiť vstupy pre deti do Základnej školy J. Simana, 

pretože, veľa rodičov sa sťažuje, že je problém pustiť dieťa samé do školy lebo sa tam nachádza 

veľa áut, ktoré stoja rovno pred bráničkou.    

Pán starosta informoval, že sa to už rieši. 

Poslanec Dundovič skonštatoval, že tento problém by mala riešiť p. riaditeľka školy. 

 

Ďalej vystúpil poslanec Krupa s informáciou, že v areáli na cintoríne sa stretáva skupinka pijúca 

alkohol. Oslovil som aj policajtov aj napriek tomu to nepomohlo.   

Starosta odpovedal, že o tejto problematike vie. Bude sa to riešiť. Bohužiaľ na Obecnú políciu 

obec nemá financie.  

 

V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Kúdelková, kde skonštatovala, že by ju zaujímalo kto 

dal v minulosti povolenie Komunitnému centru aby mali v názve Valaská. Navrhla, že by bolo 

vhodné keby obec dala stanovisko k tejto problematike, ktoré by bolo zverejnené vo 

Valaštianskom hlásniku, Horehroní aby sa to dostalo medzi širokú verejnosť,  že obec nedostala 

žiadnych 950 tisíc eur. Poslankyňa Kúdelková sa vyjadrila aj k problematike neustáleho 

neporiadku vo vestibule Obecného úradu. Niekoľko krát sama napomínala občanov, ktorí robili 

neporiadok. 

Starosta informoval, že ak budú občania vidieť, že robia neprispôsobiví občania neporiadok tak 

mu môžu zavolať a on to zo svojej pozície bude riešiť. 

 

V rámci diskusii vystúpil aj poslanec Magera s pozvaním na spoločnú aktivitu „Vyčistime si 

našu obec“, ktorá sa bude konať na námestí vo Valaskej v piatok 22.4.2021 o 10:00 hod 

v spolupráci s TS, ZŠ Jaroslava Simana, Občianskym združením Živica.  

 

Ďalej vystúpila poslankyňa Rolincová, kde sa vyjadrila k chovu včiel v našej obci a potrebou 

regulovať chov včiel v obci. Navrhla prijatie VZN o chove včiel.   

Pán starosta odpovedal, že o tejto informácii vie.  

 

Starosta dal slovo p. kontrolórke, ktorá skonštatovala, že veľa obcí prijalo VZN o chove včiel 

ale všetky prokuratúra zamietla. Pretože sa to týka podľa zákona o drobných zvieratách, kde 

nemôžu obce do tohto zasahovať.   

 

Do diskusie sa zapojil poslanec Dundovič, kde skonštatoval, že je to len o ľuďoch 

a spolunažívaní.    

 

Do diskusii sa zapojil poslanec Hlaváčik, kde zareagoval, že chov včiel v obci je legislatívne  

nedoriešená oblasť. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je nová kompetencia obce 

v oblasti chovu zvierat v obci, ale je to tak neurčito napísané, že navrhol či by nám stým 

nemohli pomôcť obecní právnici.     
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Ďalej sa opýtal aká výstavba sa chystá na Piesku? Skonštatoval, že by bol vhodné vyčistiť žleby 

na kultúrnom dome, pretože neodteká dažďový voda. Zároveň sa opýtal či sa idú vymeniť 

drevené dvere na Kultúrnom dome za plastové.  

Starosta odpovedal, že vie, že Občianske združenie p. Maka navrhlo rekonštrukciu vežičky na 

Piesku, ktorú asi vlastnia a mali v pláne postaviť aj ubytovňu. Žľaby sú čisté, problém je 

v streche, zamýšľame sa nad tým ako by to Technické služby vyriešili.  

 

Do diskusii sa zapojil poslanec Krupa a poďakoval Obecnému úradu a TS, že sa osadili zrkadlá 

na výjazde zo ZUŠ na ul. Osloboditeľov.     

 

Do diskusie sa zapojila poslankyňa Pastírová, kde sa opýtala kedy bude schôdza v bytovom 

dome, kde sa nachádza aj Obecný úrad. Pretože je tu neúnosná situácia s neporiadkom 

a stavebnými vecami. Bolo by vhodné keby išiel podnet od Obecného úradu. 

Odpovedal starosta obce, že urgoval p. Ridzoňa a aj list bol zaslaný p. Ridzoňovi.     

 

Do diskusii sa zapojila poslankyňa Rolincová s návrhom, že prvý krok by bolo založenie 

spoločenstva v rámci bytového domu.  

Odpovedal starosta, že nie je proti založeniu spoločenstva.  

 

   

 

12.  Záver  

ZÁVER 

Na záver vám chcem všetkým poďakovať, za vašu účasť a konštruktívnosť. Ukončil riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

V obci Valaská, dňa 25.04.2022 

 

 

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

Mgr. Dana Kmeťová     Mgr. Peter Jenča 

Prednostka obecného úradu    starosta obce 

 

 

 

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

Milena Dobrotová                                Martin Krupa 

Overovateľ zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 

 

 


