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Zápisnica 

 

z dvadsiateho tretieho riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 22. júna 2022 v zasadačke OÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:05 hod 

Koniec zasadnutia: 18:35 hod.  

 

Prítomní poslanci: Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Ing. Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský 

 

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Bc. Pohančániková 

 

Ospravedlnení: Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera 

 

Neskorší príchod: 0       

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s § 13 ods. 

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

prítomných 8 poslancov, ospravedlnení z rokovania obecného zastupiteľstva sú: pani 

poslankyňa Pastírová, pani poslankyňa Karolová, p. poslanec Magera. 

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 16.6.2022. 

 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

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

 

Uznesenie č. 79 /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Program 23. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

2. Schválenie programu rokovania 

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

komisie)  

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 5. 2022 
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5. Materiály hlavnej kontrolórky obce  

     5.1. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 3/2022 o výsledku kontroly 

     5.2. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Valaská na II. polrok 2022 

6.          Ekonomické záležitosti 

        6.1. Schválenie záverečného účtu obce Valaská za rok 2021  

         6.2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Valaská za 

rok  2021 

        6.3. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021  

        6.4. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská 

         6.5. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – vodné, stočné 

         6.6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – odpredaj obecných bytov 

         6.7. Rozhodnutie  o upustení vymáhania pohľadávok v kompetencii starostu obce 

         6.8. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

7.      Majetkové záležitosti  

     7.1. Žiadosť Martina Andrišeka o prenájom garáže a časti pozemku  z dôvodu hodného   

osobitného zreteľa 

     7.2.  Žiadosť manželov Petra Majchúta a Evy Majchútovej o odkúpenie obecného 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.3.  Žiadosť Ing. Ľudovíta Šályho a manželky Doc. Ing. Dagmar Šályovej, CSc. Ing. 

Vlasty Sásovej, Ing. Romana Šályho o odkúpenie obecného pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

     7.4.  Žiadosť Pavla Dobrotu o prenájom obecných pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

     7.5. Žiadosť Romana Pekára o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.6.  Žiadosť Romana Muchu o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.7.   Žiadosť Petra Šimka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

          7.8. Žiadosť manželov Vladimíra Paprčku a Kataríny Paprčkovej o odkúpenie obecného 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.9. Žiadoť Roderika Oboňu a Róberta Oboňu o odkúpenie obecného pozemku  

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.10. Žiadosť manželov Maroša Ľuptovčiaka a Beaty Ľuptovčiakovej o odkúpenie 

obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.11.  Žiadosť Petra Čiefa o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.12. Žiadosť Boženy Šárikovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.13. Žiadosť Viliama Vetráka o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

8.    Rôzne  

     8. 1. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Valaská 

za  rok 2021 

     8.2.  Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská – Školská jedáleň 

     8.3.  Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana - ŠKD 

     8.4.  Správa o hospodárení MŠ za rok 2021 

     8.5. Správa o hospodárení ZUŠ Valaská za rok 2021 
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     8. 6. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce   Valaská v II. polroku 2022  

     8. 7. Schválenie poplatku za sobáš mimo obradnej siene 

     8. 8. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ, počtu poslancov OcZ z 

dôvodu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby orgánov 

samosprávnych krajov na roky 2022 - 2026 

     8. 9.  Ústna informácia predsedom komisií zriadených pri OcZ o činnosti komisií v I. 

polroku  2021 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

3.Procedurálne otázky  

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstvu Bc. Silvia 

Krupová 

Za overovateľov zápisnice určuje:  

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

 

 

Uznesenie č.80 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandra Poliaková 

B/ Overovateľov zápisnice: PhDr. Zuzana  Kúdelková, Milena Dobrotová 

     

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Peter Bánik, Mgr. Róbert Hlaváčik 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie: 
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ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

4.Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

k 31. 5. 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 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 

Plnenie 

v texte 

uznesenia 
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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 

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 
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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 

  

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 

Splnené, 

zapracované 
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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. 

 

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  

 

Partner: Združenie miest a obcí Slovenska 

Sídlo:  Bezručova 9, 851 04 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Branislav Tréger, PhD. Predseda 

IČO:   00584614 

DIČ:   SK2020801904 

  

 

 

Oznámené 

ZMOS-u 

stanovisko 

OcZ 

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: 

Zmluva 

podpísaná, 

odovzdaná 

na mesto 

Brezno, 

zverejnená, 

účinná 
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- 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. 

 

 

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 

V plnení , 

Príprava VO 
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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. 

 

2022 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.  

 

V príprave  

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  

Zmluva 

pripravená na 

podpis 
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 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. 

 

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  
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Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 81/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

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

 

Hlasovanie: 

ZA:7 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA:1 (Ing. Rolincová, MSc.) 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

5. Materiály hlavnej kontrolórky  

5.1 Správa hlavnej kontrolórky obce č. 3/2022 o výsledku kontroly  

Spracovateľkou a predkladateľkou uvedenej správy je pani hlavná kontrolórka. Starosta 

poprosil hlavnú kontrolórku o od prezentovanie.  

 

Hlavná kontrolórka informovala, že v správe ide o kontrolu plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov z roku 2019. Bola to kontrola vykonávania základnej finančnej 

kontroly a administratívnej finančnej kontroly v podmienkach obecného úradu vo Valaskej. 

Boli zistené 3 nedostatky, ktoré boli odstránené.   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 82 /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 
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Správu  č. 3/2022 o výsledku kontroly – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2019 (Kontrola vykonávania základnej finančnej 

kontroly a administratívnej finančnej kontroly v podmienkach Obecného úradu vo Valaskej). 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

5. Materiály hlavnej kontrolórky  

5.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Valaská na II. polrok 2022  

Spracovateľkou a predkladateľkou uvedenej správy je pani hlavná kontrolórka. Návrh plánu 

kontrolnej činnosti bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 7. 6. 2022. 

Starosta poprosil hlavnú kontrolórku o od prezentovanie.  

 

Hlavná kontrolórka informovala, že plán kontroly činnosti bol prerokovaný na pracovnom 

rokovaní obecného zastupiteľstva. Sú tam pravidelné tematické kontroly to je kontrola plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva obce Valaská a ďalej kontrola vykonávania finančnej 

kontroly v rozpočtovej organizácií ZUŠ Valaská a v Materskej škole Valaská. Nasleduje 

kontrola v ZUŠ a Materská škola Valaská.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 83/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská na II. polrok 2022, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 

 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 
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PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti   

6.1 Schválenie záverečného účtu obce Valaská za rok 2021 

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

odporúča prijať. Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovom 

sídle obce a na slovensko.sk od 6. júna 2022. Neboli doručené žiadne pripomienky. Starosta 

poprosil Ing. Slivkovú o od prezentovanie.   

 

p. Slivková informovala, že záverečný účet obsahuje podrobný rozpis čo sa týka rozpočtu ako 

schváleného rozpočtu po poslednej úprave a plnenia príjmov za celý rok 2021 a výdavkov za 

celý rok 2021. Sú rozpísané ako príjmy boli naplnené. Podrobne  boli rozpísané aj výdavky 

bežné a kapitálové. Po vyčíslení hospodárenia obec Valaská bežného a kapitálového rozpočtu 

v priebehu roku bol vytváraný schodok, ktorý po zapojení finančných operácií bol vykrytý.    

 

Starosta doplnil informáciu, že máme správu aj od audítora.  

 

Predseda finančnej komisie skonštatoval, že materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, 

kde boli podrobne prerokované všetky položky a toto uznesenie odporúča prijať.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Ing. Rolincová, MSc. skonštatovala, že jej nie je úplne zrejmé kde došlo k takému nárastu 

jednotlivých položiek. Minuli sme viac ako sme mali. Opýtala sa, kde sú najväčšie položky, 

ktoré sme zle odhadli, keď sa robil prvý návrh rozpočtu.  

 

Odpovedala Ing. Slivková, že hneď 200 tisíc eur urobí navýšenie príjmových finančných 

operácií čo sa robili zmeny počas roka to ste schvaľovali v podstate vy poslanci. A druhá 

zmena 300 tisíc eur spravia transfery v rámci verejnej správy a to sa jedná o účelové 

prostriedky, ktoré dostávame na školstvo z Okresného úradu z Banskej Bystrici.         

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania: 

 

 

Uznesenie č. 84/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

správu audítora za rok 2021 
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II. POTVRDZUJE  

financovanie schodku rozpočtu z prostriedkov rezervného fondu vo výške 

160 847,11 EUR 

       III.      SCHVAĽUJE 

a)   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b)   zostatok finančných operácií vo výške 100 032,74,-  EUR použiť na tvorbu rezervného 

fondu 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

(Súčasťou zápisnice je Záverečný účet obce Valaská za rok 2021) 

 

 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.2 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Valaská 

za rok 2021 

Predmetný materiál ste všetci obdržali. Spracovateľkou je pani hlavná kontrolórka obce. 

Starosta poprosil hlavnú kontrolórku o od prezentovanie.   

 

Hlavná kontrolórka informovala, že odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu obce Valaská za rok 2021 sme prebrali na pracovnom rokovaní OcZ. 

Heslovite vymenovala čo odborné stanovisko obsahuje napr. dodržanie informačných 

povinností zo strany obce, dodržanie povinnosti auditu zo strany obce, metodická správnosť 

predloženého návrhu záverečného účtu, spracovanie záverečného účtu.. Záver hlavnej 

kontrolórky je záverečný účet za celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.    

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 85 /2022 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Valaská za rok 2021  

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

(Súčasťou zápisnice je Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 

2021) 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.3 Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 

Obecný úrad spracoval  a na rokovanie zastupiteľstva predkladá výsledky hodnotenia stavu 

majetku obce v rámci vykonanej inventarizácie. Materiál bol prerokovaný na finančnej 

komisii. Starosta poprosil Ing. Slivkovú o od prezentovanie.   

 

p. Slivková informovala, že jednotlivé objekty inventurovali čiastkové inventarizačné komisie. 

Inventarizačný zápis obsahuje porovnanie účtovného stavu zachyteného v účtovníctve so 

skutočným stavom zachyteného v inventúre v neobežnom majetku, obežnom majetku, vlastné 

imanie, finančný majetok v podstate všetko čo obsahuje sústavu. Pri inventarizácií neboli 

zistené žiadne rozdiely.       

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

Uznesenie č. 86/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská inventarizačný zápis 

Ústrednej inventarizačnej komisie  o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2021. Inventarizačný zápis tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 
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Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

(Súčasťou zápisnice je Inventarizačný zápis ÚIK) 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.4 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská  

Obec Valaská sa intenzívne zaoberá pohľadávkami. Aj na tomto zastupiteľstve predkladá 

návrh na odpis pohľadávok z dôvodu, že sú z právneho hľadiska nevymožiteľné. Jedná sa 

o 11 subjektov ( sú to aj fyzické a právnické osoby), v celkovej sume na odpis 6025,34,- 

EUR. Uvedený materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní OcZ. 

Materiál komisia odporúča schváliť.  

 

Predseda finančnej komisie p. Dundovič  doplnil, že všetky pohľadávky boli do podrobne 

prebrané na pracovnom rokovaní OcZ. Finančná komisia odporúča schváliť uznesenia ohľadom 

pohľadávok.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihláisl. 

 

 

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

 

Uznesenie č. 87/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

V zmysle článku  XI. Nakladanie s pohľadávkami  bodu 3. písm. b) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce  Valaská návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane 

a poplatky obce Valaská a to:  

a) fyzickej osobe: Oľga Blahútová, nar. 29.05.1952, bytom Nám. 1.mája 459/3, Valaská 

v sume 204,51 EUR 

b) fyzickej osobe: Jozefína Adamovičová, nar. 15.03.1944, bytom Hronská 429/22, 

Valaská, v sume 115,65 EUR 

c) fyzickej osobe: Róbert Baran, nar. 21.07.1967, bytom Hronská 429/22, Valaská, 

v sume 115,67 EUR 
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d) fyzickej osobe: Ondrej Harvan, nar. 25.01.1947, bytom Robotnícka 367/27, Valaská, 

v sume 651,54 EUR 

e) fyzickej osobe: Svetlana Oláhová, nar. 09.05.1981, bytom Hronská 429/22, Valaská, 

v sume 146,76 EUR 

f) fyzickej osobe: Ladislav Pružina, nar. 17.08.1966, bytom Strojárenská 319/48, 

Valaská v sume 284,80 EUR 

g) fyzickej osobe: Ladislav Pružina, nar. 18.07.1934, bytom Strojárenská 319/48, 

Valaská, v sume 428,41 EUR 

h) fyzickej osobe: Peter Skaloš, nar. 24.06.1953, bytom Dr. Clementisa 1218/18, Brezno, 

v sume 2 237,61 EUR 

i) spoločnosti Pellini a.s., IČO: 459 676 44, sídlo: Skuteckého 126/15, Banská Bystrica, 

v sume 192,37 EUR 

j) spoločnosti UNI s.r.o., IČO: 316 394 11, sídlo: SNP 49, Brezno, v sume   

1 362,02 EUR 

k) spoločnosti Potraviny KAČKA a.s., IČO: 366 203 19, sídlo: Dukelských hrdinov 2, 

Lučenec, v sume 286,00 EUR 

Pohľadávky bod a) až k) vyčíslené v celkovej sume: 6025,34,- EUR ( slovom 

šesťtisícdvadsaťpäť EUR, tridsaťštyri centov) 

 

Dôvodová správa: 

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok je spracovaný v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve a znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR z 8. 8. 2007 č. 

MF/16786/2001-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovnej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC.  

Pohľadávka v písm. a) d) a e) je viac ako 10 rokov stará a zo všetkých okolností je zrejmé, že 

pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie by bolo neefektívne. 

Fyzické osoby uvedené v písm. b), c), g) sú zosnulé. Dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť 

uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka. 

Pohľadávky uvedené v bode f) fyzická osoba je vo výkone trestu a nie je možné pohľadávku 

vymôcť. 

Pohľadávky uvedené v bode h) až k) sú nevymožiteľné. Z okolností je zrejmé, že pohľadávka 

je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je neefektívne.  

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 



18 
 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.5 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – vodné, stočné 

Jedná sa o nedaňové pohľadávky, ktoré sú tak isto z právneho hľadiska nevymožiteľné.  

Jedná sa o pohľadávky v celkovej výške 5655,18,- EUR. Aj tento materiál bol prerokovaný na 

finančnej komisii, ktorá odporúča návrh schváliť. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 88/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

V zmysle článku  XI. Nakladanie s pohľadávkami  bodu 3. písm. b) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce  Valaská návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok –vodné, 

stočné: 

a) fyzickej osobe: Tibor Baláž, nar. 05.12.1944, bytom CO 63/7, Valaská, v sume 

1 020,00 EUR 

b) fyzickej osobe: Jozefína Barboriaková, nar. 07.03.1936, bytom Robotnícka 363/11, 

Valaská, v sume 110,00 EUR 

c) fyzickej osobe: Igor Ferko, nar. 28.09.1972, bytom Strojárenská 294/13, Valaská, 

v sume 156,00 EUR 

d) fyzickej osobe: Jana Ferková, nar. 28.03.1979, bytom Na Studničke 247/12, Valaská, 

v sume 376,18 EUR 

e) fyzickej osobe: Magda Ferková, nar. 12.12.1947, bytom Strojárenská 293/12, Valaská, 

v sume 144,00 EUR 

f) fyzickej osobe: Anton Havrila, nar. 28.06.1952, bytom Potôčky 77/5, Valaská, v sume 

130,00 EUR 

g) fyzickej osobe: Soňa Karolová, nar. 07.07.1962, bytom Strojárenská 311/36, Valaská, 

v sume 278,00 EUR 

h) fyzickej osobe: Oľga Kováčiková, nar. 25.05.1952, bytom Robotnícka 370/6, Valaská, 

v sume 149,00 EUR 

i) fyzickej osobe: Patrícia Mušuková, nar. 14.03.1996, bytom Robotnícka 368/2, 

Valaská, v sume 146,00 EUR 

j) fyzickej osobe: Ivan Pokoš, nar. 24.11.1974, bytom Robotnícka 367/27, Valaská, 

v sume 191,00 EUR 
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k) fyzickej osobe: Peter Pokryvač, nar. 18.05.1976, bytom Robotnícka 364, Valaská, 

v sume 265,00 EUR 

l) fyzickej osobe: Alena Schvarzbacherová, nar. 14.07.1966, bytom Strojárenská 312/38, 

Valaská, v sume 241,00 EUR 

m) fyzickej osobe: Dušan Stieranka, nar. 05.12.1976, bytom Robotnícka 373/14, Valaská, 

v sume 152,00 EUR 

n) fyzickej osobe: Miroslav Strmeň, nar. 15.05.1974, bytom Robotnícka 376/24, Valaská, 

v sume 335,00 EUR 

o) fyzickej osobe: Igor Súkeník, nar. 13.10.1962, bytom Strojárenská 306/26, Valaská, 

v sume 456,00 EUR 

p) fyzickej osobe: Roman Tonhauser, nar. 10.10.1962, bytom Robotnícka 366/23, 

Valaská, v sume  475,00 EUR 

q) fyzickej osobe: Ján Vavrek, nar. 22.06.1953, bytom Robotnícka 360/1, Valaská, 

v sume 219,00 EUR 

r) fyzickej osobe: Ľuboš Vrablic, nar. 10.04.1971, bytom TDH 444/37, Valaská, v sume 

124,00 EUR 

s) fyzickej osobe: Richard Zemanovič, nar. 12.11.1977, bytom Robotnícka 373/12, 

Valaská, v sume 322,00 EUR 

Pohľadávky bod a) až s) vyčíslené v celkovej sume: 5289,18,- EUR. 

Dôvodová správa: 

Predmetné pohľadávky sú z právneho hľadiska nevymožiteľné. 

K pohľadávkam, ktoré sú navrhované na odpísanie obec tvorila opravné položky v 100% výške 

z dôvodu verného a pravdivého zobrazenia účtovníctva. Jedná sa o nedaňové pohľadávky  

z rokov 2018 a staršie. Výmery  za vodné stočné boli vystavené bez zmluvného podkladu. 

Zároveň pohľadávky uvedene pod písm. a), f.), p.) a q.) sú nevymožiteľne z dôvodu, že dlžníci 

zomreli a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch. 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.6 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – odpredaj obecných bytov 

Jedná sa o jedinú pohľadávku takéhoto charakteru. Po právnej stránke je nevymožiteľná. 

Jedná sa o nedaňovú 17 rokov starú pohľadávku vedenú ako finančnú operáciu bez možnosti 

podloženia účtovného podkladu. Aj tento bod bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá 

súhlasí s odpisom pohľadávky. Jedná sa o 134,68,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 89/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

V zmysle článku  XI. Nakladanie s pohľadávkami  bodu 3. písm. a) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce  Valaská návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – 

odpredaj obecných bytov: 

fyzickej osobe: Helena Schmidtová, nar. 01.05.1955, bytom Dolná 2/3, Osrblie v sume 134,68 

EUR 

Dôvodová správa: 

Uvedená pohľadávka je po právnej stránke nevymožiteľná. Jedná sa o nedaňovú  17 rokov 

starú pohľadávku vedenú ako finančnú operáciu bez možnosti podloženia  účtovného 

podkladu.  

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.7 Rozhodnutie o upustení vymáhania pohľadávok v kompetencii starostu obce 

Valaská 

Tento bod beriete vážený poslanecký zbor iba na vedomie, o pohľadávkach do 100,-EUR 

rozhoduje starosta. Túto kompetenciu som využil a na odpis obecný úrad pripravil pohľadávky 

vo výške 357,59,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  
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Uznesenie č. 90/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Rozhodnutie starostu obce  o upustení od vymáhania pohľadávky v zmysle článku  XI. 

Nakladanie s pohľadávkami  bodu 3. písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce  Valaská, pričom výška upustených pohľadávok predstavuje  sumu 357,59,- EUR.  

 

Dôvodová správa: 

Starosta využil ustanovenie článku XI. Nakladanie s pohľadávkami bodu 3. písm. a ) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, kde o upustení od vymáhania 

pohľadávok rozhoduje starosta obce pri pohľadávkach uvedených v ods. 1 článku XI. týchto 

zásad v nominálnej hodnote do 100,- EUR.  Jedná sa o pohľadávky, ktoré sú podľa právnej 

stránky nevymožiteľné , prípadne ich vymáhanie je neefektívne.  

 

 

Hlasovanie: 

ZA:7 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Bánik , 

Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová, MSc.) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.8 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

Uvedený návrh bol prerokovaný na finančnej komisii (čo sa týka investície), žiaľ jedna 

kolegyňa sa rozhodla odísť do predčasného dôchodku a je potrebné navýšiť finančné 

prostriedky na odchodné. Všetko je uvedené v dôvodovej správe. Jedná sa o presun 

finančných prostriedkov, nebudeme čerpať tieto financie z rezervného fondu.  Hovoríme 

o sume 11 340,- EUR.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

V rámci rozpravy vystúpila p. Rolincová s otázkou či sa budú realizovať stojiská? 

 

Starosta odpovedal, že sa budú realizovať, ale vo verejnom obstarávaní sme boli dva krát 

neúspešný nakoľko sa neprihlásila žiadna firma. Opätovne budeme spúšťať nové VO.    
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Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  

 

 

Uznesenie č.91/2022 

 

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. 4/2022 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

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

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 

presun  výdavkov: 

 

program 

1   Správa obce 

 0111    Verejná správa   /   642   transfery jednotlivcom +   

2 340 € 

 

4   Ochrana životného prostredia 

 0510-1   - Nakladanie s odpadmi  /   637   všeobecné služby  -     2 

340 € 

     údržba verejnej zelene 

 

 0510-2   - Nakladanie s odpadmi – TKO /   717   realizácia stavieb (stojiská) -     

9 000 € 
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6   Kultúra a šport 

 

 0810   Rekreačné a športové služby  /   713   nákup zariadení   +    9 

000 € 

 

 

v celkovej sume presun výdavkov                    

   0 € 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.1 Žiadosť Martina Andrišeka o prenájom garáže a časti pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

S pánom Martinom Andrišekom má obec uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá 

mu končí  a nájomca chce v danom nájme pokračovať. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 92/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

I. Berie na vedomie žiadosť  Martina Andrišeka, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 

454/47, 976 46 Valaská o prenájom garáže a časti pozemku za účelom garážovania motorového 

vozidla  

II.  Vyhlasuje pre účel prenájmu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 

 Garáž č. 6 o výmere 54m², nachádzajúcu sa v budove súp. číslo 422 a stojacej na parcele 

C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 980, 

okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 Časť pozemku na parcele C-KN č. 1980/1 o výmere 40m², druh pozemku – zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne 

územie Valaská, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, vo 

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku 

            za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  
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prenájom garáže č. 6 o výmere 54m², nachádzajúcu sa v budove súp. číslo 422 a stojacej na 

parcele C-KN č. 1980/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 980 

pre okres Brezno obec Valaská, kat. úz. Valaská vedeného katastrálnym odborom Okresného 

úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku a časti pozemku  na parcele 

C-KN č. 1980/1 o výmere 40m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV 

č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie Valaská, vedeného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku, 

postupom podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení,  žiadateľovi  Martinovi Andrišekovi, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 454/47, 

Valaská 976 46, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa  je, že garáž a časť parcely žiadateľ 

dlhodobo využíva pre potreby garážovania osobného motorového vozidla a prívesného vozíka. 

Žiadateľovi skončí nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú. Žiadateľ daný priestor využíva  

dlhodobo, pričom obci z uvedeného nájmu plynie dlhodobý príjem. Žiadateľ chce aj  naďalej 

využívať  hore špecifikovaný majetok.  

 

 

Pre nájomcu: Martin Andrišek, Trieda Dukelských Hrdinov 454/47, Valaská 976 46 

Doba nájmu:  doba neurčitá, výpovedná lehota 3 mesiace    

Účel nájmu: parkovanie   

Výška nájmu:  400,- EUR/rok/garáž, 50,- EUR/rok/pozemok, (k nájmu sa každoročne 

pripočíta úhrada nákladov spojená  s vykurovaním)  

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.2 Žiadosť manželov Petra Majchúta a Evy Majchútovej o odkúpenie obecného 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Žiadatelia manželia Peter Majchút a Eva Majchútová, trvale bytom Na Studničke 244/9, 

Valaská 976 46 požiadali o kúpu obecného pozemku:  novovytvoreného pozemku, podľa 

geometrického plánu, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym 

odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej len ako ,,geometrický plán“), parc.č. C-

KN 248/5 s výmerou 11 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú. Valaská, okres Brezno, ktorý bol 

vytvorený oddelením od pozemku  parc. č. C-KN 248 s výmerou 507 m² (nová výmera 486 

m²), druh pozemku – záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat. úz. Valaská, ktorý je zapísaný 

na LV č. 980 vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo výlučnom 

vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný 

pozemok, je z hľadiska geografickej polohy susediacim pozemkom k pozemku žiadateľov. 

Odkúpením parcely žiadatelia získajú priestor na vybudovanie záchytnej drenáže s napojením 

už na vybudovaný drenážny kanál. Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetnej časti pozemku 

z dôvodu  zhoršujúceho  sa technického  stavu nehnuteľností a z dôvodu podmáčania základov, 

ktorý je spôsobený stekajúcou dažďovou vodou zo strechy domu. Zámer predať identifikovaný 

majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce a slovensko.sk  dňa 06.06.2022. Cena za predmetný pozemok je navrhnutá 
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na sumu 10,- EUR/m². Komisie (majetková a finančná) prerokovali a súhlasia s predmetným 

odpredajom. 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 93/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Petra Majchúta a Evy Majchútovej, trvale bytom Na Studničke 244/9, 

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

 Novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 43260233-96/2021 zo dňa   

12.04.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Vajda Jaroslav - Geoplán, IČO: 

43260233, Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej 

len ako ,,geometrický plán“),  parc.č. C-KN 248/5 s výmerou 11 m², druh pozemku – 

záhrada, v k.ú. Valaská, okres Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením:  

 od pozemku  parc. č. C-KN 248 s výmerou 507 m² (nová výmera 486 m²), druh pozemku 

– záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat.úz. Valaská, ktorý je zapísaný na LV č. 980 

vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku.  

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 Novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 43260233-96/2021 zo dňa   

12.04.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Vajda Jaroslav - Geoplán, IČO: 

43260233, Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej 

len ako ,,geometrický plán“),  parc.č. C-KN 248/5 s výmerou 11 m², druh pozemku – 

záhrada, v k.ú. Valaská, okres Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením:  

 od pozemku  parc. č. C-KN 248 s výmerou 507 m² (nová výmera 486 m²), druh pozemku 

– záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat.úz. Valaská, ktorý je zapísaný na LV č. 980 

vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

predaj novovytvoreného pozemku, podľa geometrického plánu č. 43260233-96/2021 zo dňa   

12.04.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Vajda Jaroslav - Geoplán, IČO: 43260233, 

Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Brezno, 

katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej len ako ,,geometrický 
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plán“),  parc.č. C-KN 248/5 s výmerou 11 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú. Valaská, okres  

Pokračovanie Uznesenia č.  /2022 z rokovania OcZ, konaného dňa 22. júna 2022 

 

Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením od pozemku  parc. č. C-KN 248 s výmerou 507 m² 

(nová výmera 486 m²), druh pozemku – záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat.úz. Valaská, 

ktorý je zapísaný na LV č. 980 vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo 

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku 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 

Majchútovi a Eve Majchútovej, rod. Oravcovej, trvale bytom Na Studničke 244/9, Valaská 976 

46, do výlučného bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku, pričom 

dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok, je z hľadiska geografickej polohy 

susediacim pozemkom k pozemku žiadateľov. Odkúpením parcely žiadatelia získajú priestor 

na vybudovanie záchytnej drenáže s napojením už na vybudovaný drenážny kanál. Žiadatelia 

požiadali o odkúpenie predmetnej časti pozemku z dôvodu  zhoršujúceho  sa technického  stavu 

nehnuteľností a z dôvodu podmáčania základov, ktorý je spôsobený stekajúcou dažďovou 

vodou zo strechy domu. Usporiadanie majetkových vzťahov s obcou.   

 

 Kúpna cena: 10,-eur/m² , cena pri výmere 11m² celkom 110,- eur za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3 Žiadosť Ing. Ludovíta Šályho a manželky Doc. Ing. Dagmar Šályovej, CSc. Ing. 

Vlasty Sásovej, Ing. Romana Šályho  o odkúpenie obecného pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Žiadatelia Ing. Ľudovít Šály a manželka Doc., Ing. Dagmar Šályová, CSc, Ing Vlasta Sásová, 

Ing. Roman Šály, všetci trvale bytom  Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava požiadali o kúpu 

obecného pozemku:  Novovytvorený pozemok, podľa geometrického SR, ktorý bol úradne 

overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-

267/22 (ďalej len ako ,,geometrický plán“), parc. č . KNC 248/4 s výmerou 10 m², druh 

pozemku – záhrada, v k. ú. Valaská, okres Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením: od pozemku  

parc. č. KNC 248 s výmerou 507 m² (nová výmera 486 m²), druh pozemku – záhrada, obec: 

Valaská, okres Brezno, kat. úz. Valaská, ktorý je zapísaný na LV č. 980 vedenom Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok, je z hľadiska geografickej polohy 

susediacim pozemkom k pozemku žiadateľov. Odkúpením parcely žiadatelia získajú priestor 

na vybudovanie záchytnej drenáže s napojením už na vybudovaný drenážny kanál. Žiadatelia 

požiadali o odkúpenie predmetnej časti pozemku z dôvodu  zhoršujúceho  sa technického  stavu 

nehnuteľností a z dôvodu podmáčania základov, ktorý je spôsobený stekajúcou dažďovou 

vodou zo strechy domu. Usporiadanie majetkových vzťahov s obcou. Zámer predať 
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identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. 

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

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 06.06.2022. Prerokované na 

finančnej a stavebnej komisii, obe komisie s predmetným návrhom súhlasia. Kúpna cena  10,- 

EUR/m².  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 94/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Ing. Ľudovíta Šályho, a manželky Doc., Ing. Dagmar Šályovej, CSc, Ing Vlasty 

Sásovej, Ing. Romana Šályho, všetci trvale bytom  Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 Novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 43260233-96/2021 zo dňa   

12.04.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Vajda Jaroslav - Geoplán, IČO: 

43260233, Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej 

len ako ,,geometrický plán“),  parc.č. KNC 248/4 s výmerou 10 m², druh pozemku – 

záhrada, v k.ú. Valaská, okres Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením:  

 od pozemku  parc. č. KNC 248 s výmerou 507 m² (nová výmera 486 m²), druh pozemku 

– záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat.úz. Valaská, ktorý je zapísaný na LV č. 980 

vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku.  

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 Novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 43260233-96/2021 zo dňa   

12.04.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Vajda Jaroslav - Geoplán, IČO: 

43260233, Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej 

len ako ,,geometrický plán“),  parc.č. KNC 248/4 s výmerou 10 m², druh pozemku – 

záhrada, v k.ú. Valaská, okres Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením:  

 od pozemku  parc. č. KNC 248 s výmerou 507 m² (nová výmera 486 m²), druh pozemku 

– záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat.úz. Valaská, ktorý je zapísaný na LV č. 980 

vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

predaj Novovytvorený pozemok, podľa geometrického plánu č. 43260233-96/2021 zo dňa   

12.04.2022 vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Vajda Jaroslav - Geoplán, IČO: 43260233, 

Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, SR, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Brezno, 

katastrálnym odborom dňa 06.05.2022 pod číslom G1-267/22 (ďalej len ako ,,geometrický 

plán“),  parc.č. KNC 248/4 s výmerou 10 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú. Valaská, okres 
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Brezno, ktorý bol vytvorený oddelením: od pozemku  parc. č. KNC 248 s výmerou 507 m² 

(nová výmera 486 m²), druh pozemku – záhrada, obec: Valaská, okres Brezno, kat.úz. Valaská, 

ktorý je zapísaný na LV č. 980 vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, vo 

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku, 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 Ing. 

Ľudovítovi Šálymu, a manželky Doc., Ing. Dagmar Šályovej, CSc,  rod. Slabihoudovej, trvale 

bytom Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava do výlučného spoluvlastníctva manželov v podiele 

1/2 k celku,  Ing Vlaste Sásovej, rod. Šályovej, trvale bytom Pod Rovnicami 7, 841 04 

Bratislava, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele ¼ k celku,  Ing. Romanovi Šálymu, 

trvale bytom  Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava, do výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 

¼ k celku, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok, je z hľadiska 

geografickej polohy susediacim pozemkom k pozemku žiadateľov. Odkúpením parcely 

žiadatelia získajú priestor na vybudovanie záchytnej drenáže s napojením už na vybudovaný 

drenážny kanál. Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetnej časti pozemku z dôvodu  

zhoršujúceho  sa technického  stavu nehnuteľností a z dôvodu podmáčania základov, ktorý je 

spôsobený stekajúcou dažďovou vodou zo strechy domu. Usporiadanie majetkových vzťahov 

s obcou.   

 

 Kúpna cena: 10,-eur/m² , cena pri výmere 10m² celkom 100,- eur za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.4 Žiadosť Pavla Dobrotu  o prenájom obecných pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Žiadateľ Pavol Dobrota požiadal o prenájom obecných parciel - parcela C-KN č. 1871/2, 

výmera 26m²,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie a parcela C-KN č. 1871/3, výmera 

26m²,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie . Jedná sa o parcely, ktoré chce žiadateľ 

dlhodobo využívať za účelom umiestnenia prenosnej betónovej garáže. Z hľadiska 

využiteľnosti obec nevie predmetné pozemky využiť inak ako odstavné plochy pre vozidlá. 

Žiadateľ má záujem využívať  hore špecifikovaný majetok na základe nájomnej zmluvy, z čoho 

bude obci plynúť pravidelný príjem. Zámer prenajať identifikovaný majetok obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce dňa 06.06.2022. Cena za predmetný nájom je navrhnutá na 0,50,-

EUR/m²/rok, pričom obec vychádzala z obdobných nájmov.  

 

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.95/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť  Pavla Dobrotu, trvale bytom Hronská 418/53, 976 46 Valaská 

o prenájom obecného pozemku  

II.  Vyhlasuje pre účel prenájmu nehnuteľného majetku obce Valaská  

 Parcela C-KN č. 1871/2, výmera 26m²,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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

vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku.  

 Parcela C-KN č. 1871/3, výmera 26m²,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

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

vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku.  

            za prebytočný.  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

Prenájom parcely C-KN č. 1871/2, výmera 26m²,  druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaná na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie Valaská, 

vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve obce 

v podiele 1/1 k celku a parcely C-KN č. 1871/3, výmera 26m²,  druh pozemku – zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 980, okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie 

Valaská, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno, vo výlučnom vlastníctve 

obce v podiele 1/1 k celku, postupom podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi  Pavlovi Dobrotovi, trvale bytom Hronská 418/53, 

976 46 Valaská. Pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o parcely, ktoré 

chce žiadateľ dlhodobo využívať za účelom umiestnenia prenosnej betónovej garáže. 

Z hľadiska využiteľnosti obec nevie predmetné pozemky využiť inak ako odstavné plochy pre 

vozidlá. Žiadateľ má záujem využívať  hore špecifikovaný majetok na základe nájomnej 

zmluvy, z čoho bude obci plynúť pravidelný príjem.  

 

Pre nájomcu: Pavol Dobrota, Hronská 418/53, 976 46 Valaská  

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: umiestnenie prenosnej betónovej garáže    

Výška nájmu: 0,50,-EUR/m²/rok, cena celkom 26,0,- EUR/rok 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:7 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, MSc. Ing. 

Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Hlaváčik) 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

Nasleduje 9 žiadostí na odkúpenie pozemkov v záhradkárskej oblasti. Všetky žiadosti boli 

prerokované na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní obecného zastupiteľstva, všetci 

žiadatelia sú záhradkármi. Takže predstavím len samotných žiadateľov, a o ktorú parcelu sa 
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jedná. Cena je stanovená uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 2021. Zámer odpredať 

predmetné pozemky v záhradkárskej oblasti uvedené v bodoch 7.5 až 7. 13 boli zverejnené na 

úradnej tabuli, na webovom sídle obce a na slovensko.sk od 6. 6. 2022. Na schválenie všetkých 

žiadostí je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.5 Žiadosť Romana Pekára o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcely: C-KN, parc. č. 1908/11 o výmere 246 m², druh pozemku – záhrada,  a  C-

KN, parc. č. 1977/15 o výmere 37 m², druh pozemku – záhrada. Cena celkom za obidve parcely: 

1051,64,- EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

V rámci rozpravy p. Dundovič informoval, že všetkých 9 žiadostí spĺňa podmienky 

záhradkárov.   

 

V rámci rozpravy sa p. Krupa opýtal či sa musí každá žiadosť zvlášť odsúhlasiť alebo ich môže 

všetky naraz odsúhlasiť?  

 

Starosta odpovedal, že každá žiadosť sa musí zvlášť odsúhlasiť.  

 

 

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

Uznesenie č. 96/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Romana Pekára, trvale bytom Hronská 420/59, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku 

v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/11 o výmere 246 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 C-KN, parc. č. 1977/15 o výmere 37 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1908/11 o výmere 246 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

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

 C-KN, parc. č. 1977/15 o výmere 37 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku.  

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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 predaj pozemkov parcela  C-KN č. 1908/11, druh pozemku: záhrada o výmere 246 m2 v 

celosti vo vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec 

Valaská, kat. úz. Valaská a parcela  C-KN č. 1977/15, druh pozemku: záhrada o výmere 37 

m2 v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľovi Romanovi Pekárovi, 

trvale bytom Hronská 420/59, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľa v podiele 

1/1 k celku, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľ  predmetné pozemky 

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. 

 

 

Pokračovanie Uznesenia č. /2022 z rokovania OcZ konaného dňa 22. júna 2022 

 

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

2021) pri výmere 246m2,  cena celkom 964,32,- EUR 

                         2,36,- EUR/m2  (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 

11. 2021) pri výmere 37 m2,  cena celkom 87,32,- EUR 

Cena celkom za obidve parcely: 1051,64,- EUR 

 za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.6 Žiadosť Romana Muchu o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu:  C-KN, parc. č. 1872/18 o výmere 248 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1026,72,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.  
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Uznesenie č. 97/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Romana Muchu, trvale bytom Švermova 451/6, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/18 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 v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/18 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 v podiele 1/1 k celku za prebytočný.  

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/18,   druh pozemku: záhrada o výmere 

248m2 v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľovi 

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

10. 11. 2021), pri výmere 248 m2  , cena celkom 1026,72,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

7. Majetkové záležitosti 

7.7 Žiadosť Petra Šimka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1978/1 o výmere 309 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 945,54,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 98/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Petra Šimka, trvale bytom Záhradná 29/17, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku 

v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1978/1 o výmere 309 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1978/1 o výmere 309 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1978/1, druh pozemku: záhrada o výmere 309 m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľovi Petra 

Šimka, trvale bytom Záhradná 29/17, 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:   3,06,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), pri výmere 309 m2  cena celkom 945,54,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

 

Hlasovanie: 
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ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

7. Majetkové záležitosti 

7.8 Žiadosť manželov Vladimíra Paprčku a Kataríny Paprčkovej o odkúpenie obecného 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1977/12 o výmere 338 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1034,28,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 99/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Vladimíra Paprčku a Kataríny Paprčkovej, trvale bytom Trieda 

Dukelských Hrdinov 454/51, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/12 o výmere 338 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/12 o výmere 338 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

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

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/12, druh pozemku: záhrada o výmere 338 m2 v 

celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľom  Vladimírovi 

Paprčkovi a Kataríne Paprčkovej, rod. Gondášovej, obidvaja trvale bytom Trieda 

Dukelských Hrdinov 454/51, 976 46 Valaská, do 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), pri výmere 338 m2  , cena celkom 1034,28,- EUR za podmienky:  
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 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.9 Žiadosť Roderika Oboňu a Róberta Oboňu o odkúpenie obecného pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1908/9 o výmere 254 m², druh pozemku – záhrada ; cena 

celkom 995,68,- EUR.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 100/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Roderika Oboňu a Róberta Oboňu, obidvaja trvale bytom Hronská 427/30, 

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

 C-KN, parc. č. 1908/9 o výmere 254 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1908/9 o výmere 254 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1908/9,   druh pozemku: záhrada o výmere 254m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľom 

Roderikovi Oboňovi a Róbertovi Oboňovi, obidvaja trvale bytom Hronská 427/30, 

Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateľov v podiele 1/2 k celku, pričom 
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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), pri výmere 254m2 , cena celkom 995,68,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

7. Majetkové záležitosti 

7.10 Žiadosť manželov Maroša Ľuptovčiaka a Beaty Ľuptovčiakovej o odkúpenie 

obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1908/3 o výmere 186 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 729,12,- EUR.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.101/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Maroša Ľuptovčiaka a Beaty Ľuptovčiakovej, trvale bytom Hronská 

424/42, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/3 o výmere 186 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1908/3 o výmere 186 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  
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vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980 vo 

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

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1908/3, druh pozemku: záhrada o výmere 186 m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľom  

Marošovi Ľuptovčiakovi a Beate Ľuptovčiakovej, rod. Ďurišovej, obidvaja trvale 

bytom Hronská 424/42, 976 46 Valaská, do 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), pri výmere 186 m2  , cena celkom 729,12,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.  

 

7. Majetkové záležitosti 

7.11 Žiadosť Petra Čiefa o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1977/9 o výmere 260 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 795,60,- EUR.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 102/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
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I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Petra Čiefa, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 442/25, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/9 o výmere 260 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/9 o výmere 260 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/9,   druh pozemku: záhrada o výmere 260m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľovi 

Petrovi Čiefovi, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 442/25, 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), pri výmere 260m2 , cena celkom 795,60,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.12 Žiadosť Boženy Šárikovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1978/2 o výmere 279 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 853,74,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.103/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Boženy Šárikovej, trvale bytom Hronská 432/16, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1978/2 o výmere 279 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1978/2 o výmere 279 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1978/2, druh pozemku: záhrada o výmere 279 m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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 Božene 

Šárikovej, rod. Šáriková, trvale bytom Hronská 432/16, 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), pri výmere 279 m2  , cena celkom 853,74,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 



40 
 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.13 Žiadosť Viliama Vetráka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1912/3 o výmere 221 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 866,32,- EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.104/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Viliama Vetráka, trvale bytom Štiavnička 570/61, 976 81 Podbrezová 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1912/3 o výmere 221 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1912/3 o výmere 221 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1912/3,   druh pozemku: záhrada o výmere 221m2 

v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  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,  žiadateľovi 

Viliamovi Vetrákovi, trvale bytom Štiavnička 570/61, 976 81 Podbrezová, 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. 
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Kúpna cena:   3,92,-EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), pri výmere 221 m2  , cena celkom 866,32,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

8. Rôzne 

V rámci bodu Rôzne nasleduje päť správ o hospodárení  príspevkových a rozpočtových 

organizácií zriadených obcou. Jedná sa o rok 2021, sú podpornými správami k predloženému 

a už schválenému záverečnému účtu 2021. Majú iba informatívny charakter, to znamená, že 

predmetné správy beriete iba na vedomie.  

8.1 Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Valaská 

za rok 2021 

Správu ste všetci obdržali, bola prerokovaná na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní 

OcZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 105/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Technických služieb Valaská za rok 2021 

 

  

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
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 (Súčasťou zápisnice je aj Správa o hospodárení Technických služieb Valaská za rok 

2021) 

 

8. Rôzne 

8.2 Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská – školská jedáleň 

Správu ste všetci obdržali, bola prerokovaná na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní 

OcZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 106/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za Školskú jedáleň za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

(Súčasťou zápisnice je aj Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za 

Školskú jedáleň za rok 2021) 

 

8. Rôzne 

8.3 Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská – ŠKD 

Správu ste všetci obdržali, bola prerokovaná na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní 

OcZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 107/2022 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za Školský klub detí za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

(Súčasťou zápisnice je aj Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za 

Školský klub detí za rok 2021) 

 

8. Rôzne 

8.4 Správa o hospodárení MŠ za rok 2021 

Správu ste všetci obdržali, bola prerokovaná na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní 

OcZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.108/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Materskej školy Valaská za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 
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ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

(Súčasťou zápisnice je aj Správa o hospodárení Materskej školy Valaská za rok 2021) 

 

8. Rôzne 

8.5 Správa o hospodárení ZUŠ Valaská za rok 2021 

Správu ste všetci obdržali, bola prerokovaná na finančnej komisii a na pracovnom rokovaní 

OcZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 109/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská za rok 2021 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

(Súčasťou zápisnice je aj Správa o hospodárení Materskej školy Valaská za rok 2021) 

 

 

8. Rôzne 

8.6 Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Valaská II. polroku 2022  

Ďalšiu informatívnu správu, ktorú predkladám je harmonogram a rámcového programu 

zasadnutí OcZ, obecné zastupiteľstva spravidla zasadá raz za tri mesiace. Dňa 29. 10. sú 

vyhlásené voľby do samospráv a VÚC. Zo zákona je starosta povinný zvolať zasadnutie OcZ 

do 30 dní od konania volieb.  
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Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.110/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská v II. polroku 2022. 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

(Súčasťou zápisnice je aj Harmonogram zasadnutí OcZ Valaská a rámcový program 

zasadnutí OcZ obce Valaská v II. polroku 2022.   

 

8. Rôzne 

8.7 Schválenie poplatku za sobáš mimo obradnej siene  

Predkladáme návrh na zvýšenie poplatku za sobáš mimo obradnej siene z dôvodu, že doposiaľ 

obec takéto obrady nevykonávala ale občania prichádzajú z takýmito požiadavkami.  Treba 

však zabezpečiť miesto sobáša, a tým obci vzniknú ďalšie náklady – prenos symbolov, je 

potrebné zabezpečiť štátny znak na miesto sobáša, dopravu matrikára, sobášiaceho, členov 

ZPOZ-u, náhradu za čas strávený prepravou a pod.. K tejto sume sa priráta aj suma 70,- EUR  

je to bežný správny poplatok. Svoje náklady si ešte môže zohľadniť aj prenájomca priestorov, 

tento poplatok si určuje majiteľ nehnuteľnosti, v ktorej sa obrad uskutoční. Musí zabezpečiť 

predovšetkým slávnostnú a dôstojnú podobu zvoleného miesta. Pri posudzovaní iného 

vhodného miesta na uzavretie manželstva matričný úrad vychádza z kritérií: vážnosť, 

verejnosť, slobodné rozhodnutie, slávnostný spôsob vykonania obradu. Predmetný návrh bol 

prerokovaný na pracovnom rokovaní OcZ a s návrhom ste súhlasili.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. 
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Uznesenie č. 111/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

I. Poplatok  snúbencov na úhradu nákladov za poskytované služby spojené 

s výkonom sobášneho obradu mimo sobášnej siene vo výške 70,- EUR 

II. Právomoc starostu obce na odpustenie, resp. zníženie výšky príspevku 

v odôvodnených prípadoch 

 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

8. Rôzne 

8.8 Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ, počtu poslancov OcZ 

z dôvodu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby orgánov 

samosprávnych krajov na roky 2022 - 2026     

Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného   práva a             

o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je obec 

povinná do 20. júla 2022 určiť volebné obvody,  počet poslancov, volebné okrsky, volebné 

miestnosti  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby orgánov samosprávnych krajov na 

nasledujúce volebné obdobie 2022 -2026 

Obec Valaská navrhuje  

1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská : 11  

2  počet volebných obvodov : 2 

3. rozsah výkonu funkcie starostu obce Valaská v novom volebnom období 2022-2026 :  plný 

úväzok 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal  návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. 
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Uznesenie č. 112/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

URČUJE  

podľa zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného   práva a o 

zmene               a doplnení niektorých zákonov a podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026  

1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská : 11  

2  počet volebných obvodov : 2 

 

Volebný obvod č. 1  - počet poslancov 8 

Volebný okrsok  č. 1  - Valaská, sídlisko – východ,  

Volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. A. Baníka, Námestie 1. mája 460/8, Valaská 

ulice: bez ulice,  Budovateľská, Chalupkova, kpt. Jána Nálepku, Kukučínova,                         

Námestie 1. mája,  Októbrová, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova, Trieda Dukelských 

hrdinov 455, 456, 457, 458, 462, 463, 464, Tehelná, Pod Lipovou 

Volebný okrsok  č. 2 – Valaská – sídlisko – západ  

Volebná miestnosť č.  2 -  učebňa Odborného učilišťa, Švermova ulica 449/1 

ulice: Hronská, Švermova,  Trieda Dukelských hrdinov 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 453, 

454, Školská 

 

Volebný obvod č. 2 -  počet poslancov 3 

Volebný okrsok  č. 3 - Valaská – materská časť obce 

Volebná miestnosť č. 3 - Klub dôchodcov  Cesta osloboditeľov 89/20 

ulice: Cesta Osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vladislava Valacha, 

Záhradná 

Volebný okrsok  č. 4 - Valaská, časť Piesok 

Volebná miestnosť č. 4  - Klub dôchodcov Piesok, Robotnícka 372/10 

ulice: Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská 

 
Pokračovanie Uznesenia č.  /2022, z rokovania OcZ dňa 22. júna 2022 

 

3. v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Valaská v novom volebnom období 

2022-2026 :  plný úväzok 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 
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8. Rôzne 

8.9 Ústna informácia predsedom komisií zriadených pri OcZ o činnosti komisií v I. 

polroku 2022     

V poslednom bode rôzne poprosím predsedov komisií zriadených pri OcZ, aby poinformovali o 

činnosti jednotlivých komisií v prvom polroku tohto roka. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Pán Krupa informoval, že Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán  

v prvom polroku 2022 zasadala 4 krát a zaoberala sa predloženým materiálom z príslušného 

referátu obecného úradu nasledovne:  

- žiadosťami o prenájom a kúpu obecných pozemkov 

- žiadosťami o vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu 

- návrhom asfaltovania vybraných miestnych komunikácii 

- informáciami o projektových dokumentáciách – Tatranská ulica, Dom smútku, 

Telocvičňa, Tajch, Bezbariérový vstup do zdravotného strediska 

-  bola od prezentovaná Urbanistická štúdia Pod Hrbom a Pod Lipovou 

-  komisia odporučila umiestnenie Z- BOXU na ulici TDH  

 

 

Pán Vrbovský informoval, že Kultúrna komisia zasadala 3 krát. Venovala sa kultúrnym 

podujatiam ako sú Fašiangy, Stavanie mája, MDD, Festival Dychových hudieb, ktorý oslavoval 

50 ročník, kronike a jej zápisu od roku 2019. Venovali sme sa aj kultúrnemu domu a jeho 

odčleneniu a potrebným opravám.  

 

Starosta ospravedlnil p. Pastírovú a informoval poslancov, že o činnosti sociálnej komisie 

porozprávala na pracovnom zastupiteľstve. 

 

Pán Dundovič informoval, že Finančná komisia zasadala pred každým zastupiteľstvom. 

Finančná komisia riešila rozpočet, zmeny v rozpočte, presuny. Plnenie rozpočtu je pod 

kontrolou nič nekalé sa financiami nedeje.     

 

Starosta ospravedlnil p. Mageru – Športová komisia. 

 

Pani Kúdelková informovala, že Komisia verejného záujmu zasadala 2 krát. Skonštatovala , že 

pán starosta Mgr. Jenča podal daňové priznanie v lehote, správne bez nedostatkov. Komisia už 

zasadať nebude. Poďakovanie členom komisie.  

 

 

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

 

Uznesenie č. 113/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 



49 
 

BERIE NA VEDOMIE 

ústnu informáciu predsedov komisií zriadených pri OcZ o činnosti komisií v I. polroku 2022 

 

Hlasovanie: 

ZA:8 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené 

 

9.  Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

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

vám zodpovedané písomne.  

 

Pani Rolincová sa opýtala p. riaditeľky ZŠ Jaroslava Simana ako idú riešiť zlomenú lipu pri 

telocvični.  

Odpovedala p. riaditeľka Badinková, že lipy sú 3, bol sa pozrieť aj arboretista, ktorý ich vyšetril. 

Jedna lipa je poškodená bolo treba urobiť prerezávku, ktorú aj urobil a zároveň urobil aj  úpravu 

koruny. Na ďalších dvoch lipách bola urobená prerezávka aby nedošlo k spíleniu stromov 

Pán Hlaváčik sa vrátil k finančným správam. Skonštatoval, že školy dobre hospodária a aj vrátia 

financie čo neminú. Obci vrátili 12 tisíc eur . 

Odpovedala pani riaditeľka Badinková, že financie vracali čo ušetrili na mzdách z dôvodu 

karantény. Ušetrili aj v školskej jedálni 2000 eur, kde počas karantény bolo obmedzené varenie 

z toho dôvodu sa ušetrilo na energiách.    

Pani riaditeľka MŠ Bačanová informovala, že z financií, ktoré dostanú na predškolákov použijú 

na odmeny pre zamestnancov a učebné pomôcky.  

Pán Dundovič skonštatoval, že financie v budúcom roku sa dajú použiť na kapitál a nie na 

údržbu. Bolo by dobré keby ste vedeli skôr na čo by ste mohli tie svoje ušetrené peniaze využiť. 

Pani riaditeľka Badinková skonštatovala, že minulý rok bol taký zvláštny, že sa nedalo dopredu 

predvídať.  

Pán Hlaváčik skonštatoval, že sa treba snažiť čím skôr predvídať a plánovať aby ste vedeli 

finančné prostriedky čo najefektívnejšie využiť. Aj keď rozumiem, že nie vždy sa to dá. 

Pani riaditeľka Babčanová skonštatovala, že by vedela minúť tie ušetrené peniaze, ale nebolo 

by to ani efektívne ani účelné.  

Pani Rolincová sa opýtala pani riaditeľky ZUŠ Valaská aké majú naplánované kultúrne 

podujatia.  

Pani riaditeľka Škrváňová odpovedala, že sa prezentujú už od mája a to koncertom ku Dňu 

matiek. Ďalej spomenula výstavy. Vo štvrtok 23. júna ich čaká Tanečný koncert. V septembri 

by mala byť výstava EXU bývalých absolventov ZUŠ Valaská. Tešiť sa môžeme na Vianočný 

koncert, na ktorom už teraz pracujeme. V pláne je aj muzikál. Koncert na počesť p. 

Čunderlíkovej sa presunul. Pravdepodobne sa presunie na mesiac úcty k starším.  
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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. 

 

Pán Krupa sa opýtal, že na Ceste Osloboditeľov na výjazde na hlavnú cestu je chorá lipa. Bolo 

by to vhodné pozrieť. Ďalej sa opýtal či autobus, ktorý ide z nemocnice do novej Valaskej či 

nemôže zastať za rampami kvôli dôchodcom aby sa nemuseli zhora z námestia vracať peši 

naspäť do Starej Valaskej. 

Pán starosta odpovedal, že ohľadom lipy nech sa pán Krupa obráti na referentku p. Maličkú. 

Ohľadom zastavenia autobusu za rampami bude starosta kontaktovať prevádzkovateľa 

dopravy.  Odpoveď oznámi osobne.  

 

V rámci interpelácií sa pani Rolincová opýtala či sú všetky interpelácie z minulého 

zastupiteľstva vybavené. Ďalej sa opýtala ako to vyzerá s rekonštrukciou domčeka labutiam na 

Tajchu. Nemám vôbec informácie k minulým interpeláciám ako napr. k výrubu stromu..  

Starosta odpovedal, že p. referentka poslala žiadosť do Banskej Bystrice ohľadom výrubu 

stromu. Odpoveď ešte neprišla. Ďalej p. starosta odpovedal, že na rekonštrukciu búdky a výskyt 

potkanov v búdke sa opýta ochranárov.  

Pani Rolincová poďakovala,  že minulá interpelácia ohľadom smetného koša je vybavená a 

smetný kôs je vymenený. Ďalej sa opýtala, taktiež na interpeláciu z minulého zastupiteľstva, že 

ako nakladá p. Štubňa s odpadmi. Starosta odpovedal, že na túto interpeláciu odpovie písomne.  

Ďalej informoval, že sa snažia všetky pokazené, deravé kontajnery po obci opraviť alebo 

vymeniť.   

 Posledná interpelačná otázka sa týkala cyklotrasy a jej značenia, ktoré je nelogické, predčasné, 

neprehľadné. Otázka smerovala aj na to čo bude ďalej nasledovať aké sú nové informácie 

ohľadne cyklotrasy.  

Pán starosta odpovedal, že bolo stretnutie s riaditeľom TS ohľadne dorobenia nedorobkov, kde 

prisľúbili, že dorobia žľab medzi domami pri p. Turňovi. Navrhol, že môže dať podnet aby 

značku prekryli.  

 

V rámci interpelácii vystúpila p. Dobrotová s otázkou pre čo bol zákaz vjazdu na Hronskú ul. 

smerom dole ku garážam.  

Pán starosta odpovedal, že tam bola porucha, zničená prípojka  pri poslednom činžiaku Hronská 

421.  

 

V rámci interpelácii vystúpil p. Vrbovský s požiadavkou či obec by nemohla preveriť či splašky 

od p. Molčanovej idú do studničky – Tajchu.  

Odpovedal p. starosta, že to preverí.  

 

V rámci interpelácii vystúpil p. Bánik s odporúčaním aby vymáhanie nedoplatkov, ktoré 

vzniknú v obci aby sa riešili formou exekúcie. A ta exekúcia spočíva v zadržaní vodičského 

preukazu, na ktorú má obec na právo. A druhé odporúčanie spočíva z novely zákona cestného 

zákona, že obec môže vyberať pokuty od vodičov za porušenie značky „Zákaz zastavenia“, 
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 „ Zákaz státia“. A ešte odporučil aby obec preverila či existuje taká možnosť, že za prekročenie 

rýchlosti v obci zistené meračmi v obci, ktoré máme by obec mohla pokutovať a aj tak by sa 

zabezpečil príjem do obci.  

Odpovedal starosta, že na budúci rok budú namontované merače rýchlosti s kamerami, ktoré 

budú napojené na Políciu. Merače by mali byť namontované na hlavnej ceste a na Piesku.  

 

V rámci interpelácií p. Hlaváčik skonštatoval, že obec má kompetencie cez objektívnu 

zodpovednosť. Ďalej sa opýtal či prišla na úrad petícia od obyvateľov žijúcich na námestí 

ohľadom používania alkoholu na námestí. Bolo by vhodné keby sme oslovili Policajný zbor 

aby častejšie chodili do obci hlavne na námestie. Ďalšia otázka bola v akom štádiu je projekt „ 

Tajch“. 

Odpovedal starosta, že petícia neprišla žiadna. Informoval, že bol na stretnutí s riaditeľom 

Policajného zboru v Podbrezovej, ktorý prisľúbil, že bude častejšie posielať do obce hliadky.    

Na otázku v akom štádiu je projekt „ Tajch“ odpovedala p. prednostka, že zhotoviteľ doručil čo 

mal, ale musí to odovzdať aj protokolárne. Na podnet obce mu od obecných právnikov išla 

pokuta za nedodržanie zmluvy.  

 

   

11.  Diskusia    

Pán Dundovič čiastočne odpovedal p. Rolincovej na otázku ako nakladá p. Štubňa s odpadmi. 

Informoval, že každý podnikateľ, ktorí v obci je platí za komunál podľa počtu ľudí, koľkých 

zamestnáva. Napr. má 5 zamestnancov tak za 5 zamestnancov platí TKO.  

Ďalej informoval, že p. Molčanová bola s týmto problémom na obci, že tie splašky nejdú od 

nej, ale od susedov za ňou.  

Lavičky v obci nemôžme demontovať kvôli neprispôsobivým občanom, pretože lavičky 

využívajú aj ostatní občania. Bohužiaľ Policajti nepokutujú ľudí, ktorí sedia a pijú na lavičkách. 

Navrhol aby sme si urobili občianske hliadky z nás občanov.  

 

Starosta informoval, že sa konalo stretnutie s p. Haringom ohľadom bytového domu na 

Hronskej 429/22. Pretože ten bytový dom je v zlom technickom stave. V tomto bytovom dome 

máme 2 obecné byty. Výzvy na hliadky v obci sledujeme.  

 

Pán Krupa informoval, že p. Štubňa si jeden krát do týždňa svojim autom vyváža odpad (sklo, 

papier, plast) na TS. Ostatný odpad si vie vydokladovať.       

 

Pani Dobrotová zistila, že ohľadom obecných priestorov, ktoré chce využívať zubár má VUC 

schválené VZN na rekonštrukciu priestorov aby to nešlo z obecného rozpočtu.  

Starosta odpovedal, že sám zubár si musí podať žiadosť na VUC o dotáciu na rekonštrukciu 

priestorov. Nám na obec neprišla žiadna oficiálna žiadosť.  

 

Pán Hlaváčik skonštatoval, že verejný poriadok si musíme strážiť aj my sami. Len často sa 

ľudia boja. Zároveň poprosil aby sme do obecnej tabuli dali oznam aj na hlavné vchodové dvere 

na Obecný úrad, že je zakázané na verejnosti piť.. Veľmi pekne sa poďakoval všetkým ktorí sa 

podieľali  na  príprave FDH vo Valaskej. Veľmi sa mu páčilo, že FDH sa konal aj v starej 

Valaskej.  
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Pán Bánik poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na FDH vo Valaskej na pracovnom stretnutí 

OcZ.     

Pani Rolincová mala technickú poznámku v rámci zverejnených materiálov na zasadnutie napr. 

v sekcii pri správe hlavnej kontrolórky chýba správa hl. kontrolórky aj plán činností.  

Odpovedala p. prednostka návrh plánu kontrolnej časti sa zverejňuje na webom sídle.  

 

Pani Rolincová informovala, že aj tento rok sa budú organizovať športové stredy v obci, ktoré 

budú 4. Všetci poslanci ste pozvaní.  

Ďalej sa informovala či obec dávala požiadavku na kontajnery, ktoré sú zabezpečené proti 

medveďom.  

Starosta odpovedal, že sme zapojený do výzvy na stojiská pre kontajnery zabezpečené proti 

medveďom.   

    

Pani hlavná kontrolórka odpovedala p. poslankyni Rolincovej, že všetky jej správy budú 

zverejnené po zasadnutí obecného zastupiteľstva.     

 

Starosta po ukončení diskusie poďakoval prednostke za jej prácu.  

 

Pani prednostka poďakovala všetkým poslancom za spoluprácu.  

  

12.  Záver  

ZÁVER 

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

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

V obci Valaská, dňa  27 .06.2022 

 

 

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

Mgr. Dana Kmeťová     Mgr. Peter Jenča 

Prednostka obecného úradu    starosta obce 

 

 

 

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

PhDr. Zuzana Kúdelková                               Milena Dobrotová 

Overovateľka zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 

 

 


