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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 4 

 

22. jún 2022 

  23. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

 

Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 05. 2022 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31.05.2022 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 1 

 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Ing. Alexandra Poliaková 

 

Podpis: 
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NÁVRH UZNESENIA 

z 23. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 22. júna 2022 

________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 programu: Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

k 31. 05. 2022 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č.   /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 05. 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa  

 

       

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

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 
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Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská k 31. 5.2022 

Rok Číslo 

uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie 

na OZ 

22.6.2022 

2022 66/2022 Schválenie programu rokovania Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania 

2022 67/2022 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice, voľba návrhovej komisie) 

 

Informatívne 

vypustiť zo 

sledovania 

2022 68/2022 Obecné zastupiteľstvo  

Berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ k 31. 3. 2022 

Plní sa 

2022 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 

Plnenie 

v texte 

uznesenia 
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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 

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 
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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 

  

2022 70/2022 BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 2/2022 

Splnené, 

vypustiť zo 

sledovania 

2022 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. 

 

Splnené, 

zapracované 

2022 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  

Oznámené 

ZMOS-u 

stanovisko 

OcZ 
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Partner: Združenie miest a obcí Slovenska 

Sídlo:  Bezručova 9, 851 04 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Branislav Tréger, PhD. Predseda 

IČO:   00584614 

DIČ:   SK2020801904 

  

 

 

2022 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 

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: 

- 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 

Zmluva 

podpísaná, 

odovzdaná 

na mesto 

Brezno, 

zverejnená, 

účinná 
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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. 

 

 

2022 74/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

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. 

 

V plnení , 

Príprava VO 

2022 75/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská V príprave  
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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.  

 

2022 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 

Zmluva 

pripravená na 

podpis 
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znášať kupujúci. 

 

2022 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  

 

 

V plnení, 

postúpené 

advokátskej 

kancelárii 

podaná 

žaloba na 

určenie 

vlastníckeho 

práva na OS 

v Brezne 

2022 78/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Informatívnu správu k riešeniu humanitárnej pomoci obce Valaská 

v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.  

 

Informatívne, 

vypustiť zo 

sledovania  

 


