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Zápisnica 

 

z dvadsiateho štvrtého riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 21. septembra 2022 v zasadačke OÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:08 hod 

Koniec zasadnutia: 18:37 hod.  

 

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

Ing. Rolincová, MSc. Ing. Bánik Mgr. Karolová, Pastírová 

 

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Bc. Pohančániková 

 

Ospravedlnení: 0 

 

Neskorší príchod:  PaedDr. Matúš Magera  (16:29 hod) 

             Jozef Vrbovský (16:45 hod) 

 

Skorší odchod: Mgr. Karolová (18:00 hod) 

 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 24. 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 9 poslancov. Ospravedlnení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva sú 

PaedDr. Magera a Vrbovský. 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 16.9.2022. 

 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

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

 

Uznesenie č.114/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Program 24. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 
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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. 8. 2022 

5. Materiály hlavnej kontrolórky obce  

     5.1. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 4/2022 o výsledku kontroly 

     5.2. Správa č. 5/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej  

6.          Ekonomické záležitosti 

        6.1. Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2022 

         6.2. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce  

        6.3. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2022 

7.      Majetkové záležitosti  

     7.1. Žiadosť Ing. Romana Švantnera o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.2.  Žiadosť Michala Babčana o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.3.  Žiadosť Jozefa Mašlára o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.4.  Žiadosť Kataríny Morozukovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.5. Žiadosť Dušana Chromeka o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.6.  Žiadosť Nikoly Fukasovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.7.   Žiadosť manželov Ľuboša Petra a Moniky Petrovej o odkúpenie obecného pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

          7.8. Žiadosť Kataríny Patrášovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.9. Žiadosť Márii Šnekovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.10. Žiadosť Mareka Pančíka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.11.  Žiadosť Tomáša Fodora o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.12. Žiadosť manželov Mileny Dobrotovej a Pavla Dobrotu o odkúpenie obecného 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.13. Žiadosť Márii Marčokovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.14. Žiadosť manželov Adriany Púchovskej a Tomáša Púchovského o odkúpenie 

obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.15. Žiadosť manželov Dušana Balciara a Ing. Ivany Balciarovej o odkúpenie obecného 

pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.16. Žiadosť manželov Ing. Jána Dundoviča a Andrei Dundovičovej o odkúpenie 

obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.17. Žiadosť Lenky Kyslej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.18. Žiadosť Barbory Grolmusovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.19. Žiadosť Zuzany Adamcovej a Martiny Husenicovej o odkúpenie obecného 
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pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.20. Žiadosť Marty Kvačkajovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.21. Žiadosť Alžbety Csordášovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.22. Žiadosť Maroša Šuchu o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.23. Žiadosť Juraja Cibulu o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.24. Žiadosť Ľuboša Cibulu o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

     7.25. Žiadosť manželov Ladislava Cipára a Marty Cipárovej  o odkúpenie obecného 

pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.26. Žiadosť Dagmar Grőneovej  o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.27. Žiadosť Beáty Štulrajterovej  o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.28. Žiadosť Petra Kupčoka o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

8. Interpelácie poslancov na starostu obce  

9. Diskusia  

10. Záver 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, 

MSc. Ing. Bánik , Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

3.Procedurálne otázky  

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

Alexandru Poliakovú. 

 

Za overovateľov zápisnice určuje: PhDr. Kúdelkovú , Dobrotovú 

 

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

Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik.     

 

 

Uznesenie č. 115 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  
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A/ Zapisovateľku: Ing. Alexandra Poliaková 

B/ Overovateľov zápisnice: PhDr. Kúdelková, Dobrotová 

     

 

II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Bánik, Mgr. Hlaváčik 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, 

MSc. Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

4.Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 8. 2022 

Správu o plnení uznesení obdržali všetci poslanci, na pracovnom stretnutí. Starosta otvoril  

rozpravu k danému bodu rokovania.   

 

Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská k 31. 8.2022 

Rok Číslo 
uznesenia 

Znenie prijatého uznesenie Informácie na 
OZ 21.9.2022 

2022 79/2022 Schválenie programu rokovania Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 80/2022 Procedurálne otázky: (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 
voľba návrhovej komisie) 
 

Informatívne 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 81/2022 Obecné zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ k 22. 6. 2022 

Plní sa 

2022 82/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

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). 

  

Informatívne 
vypustiť zo 
sledovania 
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2022 83/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská na II. polrok 
2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia 
 

Vzaté na 
vedomie,  
v plnení 

2022 84/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu audítora za rok 2021 

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 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 85/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

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

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania 

 
 
 
2022 

 
 
 
86/2022 

 
 
 
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 
 

 
 
Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania   

2022 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 

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 

Splnené 
vypustiť zo 
sledovania  



6 
 

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) 
 

2022 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 

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 

Splnené, 
vypustiť zo 
sledovania 
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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. 
 

2022 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 
 

Splnené, 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 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.  
 

Splnené, 
vypustiť zo 
sledovania 

2022 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 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 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 

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania.  
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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  
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) 

2022 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:  

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania. 
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 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 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. 
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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. 
 

2022 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 

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania. 
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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 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. 

 

2022 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.  

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania. 
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            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 

 

   

2022 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.  

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania. 
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III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 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. 

 

2022 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 

Zmluva 
pripravená na 
podpis.  
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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. 

 kupujúci. 

 

2022 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, 

Zmluva 
pripravená na 
podpis. 
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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. 

 

2022 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,  

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania.  
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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:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať 

kupujúci. 

2022 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, 

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania.  
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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 254m2 , cena 

celkom 995,68,- EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude 

znášať kupujúci. 

 

2022 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, ,  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 

Zmluva 
pripravená na 
podpis. 
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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. 

 

2022 102/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
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. 

Zmluva 
pripravená na 
podpis. 



19 
 

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. 

 

2022 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. 

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania.  



20 
 

 

2022 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. 

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. 

 

Zmluva 
podpísaná, 
zverejnená. 
Vypustiť zo 
sledovania. 

2022 105/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o hospodárení Technických služieb Valaská za rok 2021 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  
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2022 106/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za Školskú 
jedáleň za rok 2021 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 107/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská za Školský klub 
detí za rok 2021 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 108/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o hospodárení Materskej školy Valaská za rok 2021 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 109/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Valaská za rok 2021 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 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. 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 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 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

2022 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 

Vzaté na 
vedomie, 
vypustiť zo 
sledovania  
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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 

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 

 

2022 113/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

BERIE NA VEDOMIE 

ústnu informáciu predsedov komisií zriadených pri OcZ o činnosti komisií 

v I. polroku 2022 

 

Informatívne, 
vypustiť zo 
sledovania  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 116 /2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 08. 2022   

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, 

MSc. Ing. Bánik,  Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
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5. Materiály hlavnej kontrolórky  

5.1 Správa hlavnej kontrolórky obce č. 4/2022 o výsledku kontroly  

Spracovateľkou a predkladateľkou uvedenej správy je pani hlavná kontrolórka. Starosta 

poprosil hlavnú kontrolórku o od prezentovanie.  

 

Hlavná kontrolórka informovala o výsledku kontroly výdavkov na požiarnu ochranu podľa 

funkčnej klasifikácie rozpočtu obce Valaská. Všetky informácie z vykonanej kontroly sú 

potrebne uvedené v písomnej správe. Správa bola prerokovaná na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 14.9.2022.   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 117/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

 Správu  č. 4/2022 o výsledku kontroly – kontrolu výdavkov na požiarnu ochranu podľa 

funkčnej klasifikácie rozpočtu obce Valaská.  

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

5. Materiály hlavnej kontrolórky  

5.2 Správa č. 5/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

Spracovateľkou a predkladateľkou uvedenej správy je pani hlavná kontrolórka. Starosta 

poprosil hlavnú kontrolórku o od prezentovanie.  

 

Hlavná kontrolórka informovala, že uvedená správa bola tiež podrobne prejedaná na 

pracovnom stretnutí. Informovala, ktoré body boli na stretnutí poslancov vypustené, 

ponechané.    
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Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. s otázkou či p. Berčíková ( vypratanie 

obecného bytu) reagovala na poslednú výzvu? A aký bude ďalší postup? 

Ďalšia otázka bola ohľadom cyklotrasy a jej sledovania ( kontroly tohto projektu).  

Odpovedal starosta, že výzva bola p. Berčíkovej poslaná do Českej republiky, ale zatiaľ 

neprišla návratka. Budeme konať ďalej tak aby sa vyprázdnil byt. 

Značenie na cyklotrase by malo byť v poriadku, na budúci týždeň má byť kontrola 

nedorobkov s novým stavebným dozorom, následne kreslenie piktogramov a čiastočná 

kolaudácia. Najneskôr koncom októbra by mala byť táto naša časť skolaudovaná.  

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 118/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) berie na vedomie Správu č. 5/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej 
 

b) vypúšťa zo sledovania  uznesenie OcZ č. 20/2022 zo dňa 23.02.2022 
 

c) konštatuje že   uznesenie OcZ č. 36/2020 zo dňa 13.05.2020 

uznesenie OcZ č. 121/2020 zo dňa 16.12.2020 

uznesenie OcZ č. 67/2021 zo dňa 19.08.2021 

uznesenie OcZ č. 69/2021 zo dňa 19.08.2021 

uznesenie OcZ č. 77/2021 zo dňa 08.09.2021 

uznesenie OcZ č. 78/2021 zo dňa 08.09.2021 

uznesenie OcZ č. 79/2021 zo dňa 08.09.2021 

uznesenie OcZ č. 80/2021 zo dňa 08.09.2021 

uznesenie OcZ č. 93/2021 zo dňa 10.11.2021 

uznesenie OcZ č. 94/2021 zo dňa 10.11.2021 

uznesenie OcZ č. 95/2021 zo dňa 10.11.2021 

uznesenie OcZ č. 96/2021 zo dňa 10.11.2021 

uznesenie OcZ č. 112/2021 zo dňa 15.12.2021 

uznesenie OcZ č. 115/2021 zo dňa 15.12.2021 

uznesenie OcZ č. 11/2022 zo dňa 23.02.2022 

uznesenie OcZ č. 12/2022 zo dňa 23.02.2022 

uznesenie OcZ č. 13/2022 zo dňa 23.02.2022 

uznesenie OcZ č. 18/2022 zo dňa 23.02.2022 

uznesenie OcZ č. 27/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 28/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 29/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 30/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 31/2022 zo dňa 30.03.2022 
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uznesenie OcZ č. 32/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 33/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 34/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 35/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 36/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 37/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 39/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 40/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 41/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 42/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 43/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 44/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 45/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 46/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 48/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 49/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 51/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 52/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 53/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 54/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 55/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 58/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 59/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 60/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 61/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 62/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 63/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 64/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 65/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 73/2022 zo dňa 20.04.2022 

uznesenie OcZ č. 76/2022 zo dňa 20.04.2022 

boli splnené 

 

 

d) zostávajú v plnení  uznesenie OcZ č. 13/2019 zo dňa 20.02.2019 

               uznesenie OcZ č. 117/2020 zo dňa 16.12.2020 

           uznesenie OcZ č. 24/2021 zo dňa 21.04.2021 

           uznesenie OcZ č. 68/2021 zo dňa 19.08.2021 

           uznesenie OcZ č. 97/2021 zo dňa 10.11.2021 

           uznesenie OcZ č. 111/2021 zo dňa 15.12.2021 

           uznesenie OcZ č. 16/2022 zo dňa 23.02.2022 

           uznesenie OcZ č. 17/2022 zo dňa 23.02.2022 

           uznesenie OcZ č. 38/2022 zo dňa 30.03.2022 

           uznesenie OcZ č. 47/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 50/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 56/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 57/2022 zo dňa 30.03.2022 

uznesenie OcZ č. 74/2022 zo dňa 20.04.2022 

uznesenie OcZ č. 75/2022 zo dňa 20.04.2022 
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Hlasovanie:  

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

Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Rolincová MSc.) 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

6. Ekonomické záležitosti   

6.1 Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2022 

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

odporúča prijať. Starosta poprosil Ing. Slivkovú o od prezentovanie.   

 

p. Slivková informovala, že plnenie príjmov  a čerpanie výdavkov je adekvátne k tomuto 

obdobiu. Príjmy boli plnené na 46% a výdavky na 43%. V prvom polroku boli vykonané 4 

zmeny rozpočtu.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič, kde informoval, že hospodáreniu obce Valaská za I. 

polrok 2022 sa dopodrobna venovali na finančnej komisii. 

 

Do rozpravy sa prihlásila  Ing. Rolincová MSc. a opýtala sa v rámci kapitálových výdavkov 

na časť „ Rekreačné a športové služby“.     

 

Odpovedala Ing. Slivková, že čo sa týka „ Rekreačných a športových služieb“ tam boli 

výdavky 7080 eur na futbalové striedačky na futbalové ihrisko skrz ŽP Podbrezová. A rozdiel 

9000 eur to sa v júni na OcZ schvaľovala zmena rozpočtu na výstavbu detského ihriska na ul. 

TDH.      

 

Do rozpravy sa prihlásila  Ing. Rolincová MSc. ďalšia otázka bola ohľadne stojísk. Kedy sa 

plánujú vybudovať? 

 

Odpovedala Ing. Slivková v najbližšej dobe by mali byť realizované prípravne práce 

Technickými službami. Mali by sa robiť 2 kontajnerové stojiská. Išlo to cez Verejné 

obstarávanie a malo by to byť zrealizované v najbližšej dobe.  

 

Odpovedal starosta, že sa čaká už len na dodanie prvkov a ihrisko na TDH sa môže 

realizovať.    

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Pastírová s poznámkou, že ju mrzí, že nebude vybudované ihrisko 

pre rómsku komunitu na Hronskej 22.  

 

Odpovedal starosta, že v budúcom roku máme v pláne vybudovať ihrisko na Hronskej 22.  
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Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Hlaváčik s otázkou na čerpanie kapitálových výdavkov. 

V akom stave sú investičné akcie? 

 

Odpovedal starosta, že firma Hydroizomat , ktorá mala robiť chodník na Piesku odstúpila od 

realizácie a kvôli tomu jej išla za to zmluvná pokuta. Čo sa týka ciest tam sa musel urobiť 

nový výkaz výmer z dôvodu aktualizácie. Odstavné plochy sú v príprave vydania stavebného 

povolenia. Prišla nám informácia, že nám nebude stačiť iba stavebné povolenie, ale 

potrebujeme aj územné povolenie.  Odstavné plochy budú realizované Technickými službami.  

 

 Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania: 

 

 

Uznesenie č. 119/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, 

MSc. Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Pastírová) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

( Súčasťou zápisnice je aj Hospodárenie za I. polrok 2022) 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

 

                         Neskorší príchod poslanca PaedDr. Matúša Mageru ( 16:29 hod)  

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.2 Správa o vykonaných zmenách rozpočtu obce 

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

odporúča prijať. Starosta poprosil Ing. Slivkovú o od prezentovanie.   

 

p. Slivková informovala, že ide o účelové rozpočtové opatrenie. Jedná sa o navýšenie príjmov   

a výdavkov.  
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Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy prihlásil Ing Dundovič s informáciou, že daný bod bol prerokovaný na finančnej 

komisii aj na pracovnom stretnutí. Finančná komisia odporúča zobrať na vedomie toto 

rozpočtové opatrenie.  

 

Starosta ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 120/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

- informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 5/2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

(súčasťou zápisnice je aj rozpísané Rozpočtové opatrenie č. 5/2022) 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.3 Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2022 

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

odporúča prijať. Návrh sa týka vyplatenie odmeny 500 € v zmysle Dodatku č. 1 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. na rok 2022. Starosta poprosil Ing. Slivkovú o od 

prezentovanie.   

 

p. Slivková informovala, že je potrebné vykonať zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu obce, aby obec mohla vyplatiť dané odmeny zamestnancom obce 

a organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Ing. Dundovič informoval, že finančná komisia odporúča prijať toto rozpočtové opatrenie, ktoré 

sa nerodilo ľahko.   
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Odpovedal starosta, že peniaze sa našli, ale museli sme „škrtať“ na niektorých úsekoch ako 

napr. z o rezov stromov, kde máme akútny stav.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. sa opýtala na presun položky 10800 eur pri 

bezbariérovom vstupe. Budeme realizovať ten bezbariérový vstup ešte tento rok? 

 

Odpovedal starosta, že 10800 eur sa presunulo z odstavných plôch na bezbariérový vstup.  

Na návrh stavebnej komisie a poslaneckého zboru bude pravdepodobne bezbariérový vstup bez   

prestrešenia. Mali by sme  zrealizovať asfaltovanie a chodníky od „ Texasu“ ( veľká COOP 

Jednota)  po námestie.  

  

 

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

Uznesenie č.121/2022 

 

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. 6/2022 

 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 6/2022 

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

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

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

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a výdavkov       

zvýšenie príjmov: 

111   dane z príjmov          +    3 000 € 

133   dane za špecifické služby       +    5 000 € 

212   príjmy z vlastníctva        +    3 000 € 

223   poplatky z náhodného predaja služieb      +    4 000 € 

312   transfery v rámci verejnej správy – projekt OSL    +  12 500 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov       +   27 500 € 
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zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná správa    /   611   tarifný plat  -    6 534 € 

/   614   odmeny  +   6 534 € 

/   637   všeobecné služby -    5 800 € 

Spolu    -    5 800 € 

3   Doprava 

 0451     Miestne komunikácie  /   717   rekonšt.–odstavné plochy-   10 800 € 

       Spolu     -   10 800 € 

 

4   Ochrana životného prostredia 

 0510-2  Nakladanie s odpadmi – TKO /   634   všeobecné služby -    2 000 € 

Spolu    -    2 000 € 

 

5   Rozvoj obce 

 

 0620   Rozvoj obce-aktivačná činnosť /   614   odmeny  +       500 € 

/   621, 625  odvody do ZP a SP +  175 € 

Spolu    +       675 € 

 

 

 

 0620-1   Rozvoj obce    /   633   materiál  -    2 500 € 

/   641  transfery – príspevok TS+ 26 948€  

/   717   rekonš. a modernizácie +  10 800 € 
               (bezbariérový vstup zdrav. stredisko)

 Spolu    +  35 248 €

        

   

6   Kultúra a šport 

 0820-1   Ostat. kult. služby-knižnica  /   633   materiál   -      700 € 

Spolu    -       700 € 

 

 0820-3   Ostat. kult. služby-kultúra  /  637   všeob. služby – kult.akcie +   2 000 € 

   642   transfery – OZ Valašťania -2 000 € 

Spolu       0 € 

 

 0830   Vysielacie a vydavateľské služby /   637   všeobecné služby -     1 000 € 

Spolu    -     1 000 € 

 



31 
 

7   Náboženské a spoločenské služby 

 0840-1   Náboženské a iné spol.služby /   633   materiál  -     1 000 € 

Spolu    -     1 000 € 

 

8   Vzdelávanie  

 Zmena rozpočtu – 09 ZŠ J. Simana  /   ŠKD odmeny, odvody +   1 855 € 

/   ŠJ odmeny, odvody +   3 663 € 

Spolu    +   5 518 € 

 

 

 

 Zmena rozpočtu – 09111  Materská škola  /   odmeny, odvody  +   4 780 € 

Spolu    +   4 780 €   

 

 Navýšenie rozpočtu –  0950 ZUŠ  /   odmeny, odvody  +    7 754 €    

                 Spolu    +    7 754 € 

 

9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-2   Ďalšie soc. služby – OSL  /   611   tarifný plat  -  19 500 € 

/   614   odmeny  +   6 500 € 

/   621, 625 odvody ZP a SP -       175 € 

Spolu      -  13 175 € 

              

 

 1020-4   Ďalšie soc.služby – staroba  /   637   všeobecné služby -    2 500 € 

/   642   transfery – DSS a DD -    2 000 € 

       Spolu    -    4 500 € 

 

 

 1020-5   Ďalšie soc.služby – projekt OSL /   611   tarifný plat  +  12 500 € 

Spolu    +  12 500 € 

 

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov         + 27 500 € 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
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Nasledovalo 28 žiadostí na odkúpenie pozemkov v záhradkárskej oblasti. Všetky žiadosti boli 

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

žiadatelia sú záhradkármi. Starosta predstavil len samotných žiadateľov, a o ktorú parcelu sa 

jedná. Cena je stanovená uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 2021. Zámer odpredať 

predmetné pozemky v záhradkárskej oblasti uvedené v bodoch 7.1 až 7. 28 a boli zverejnené 

na úradnej tabuli, na webovom sídle obce od 6. 9. 2022. Na schválenie všetkých žiadostí je 

potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.1 Žiadosť Ing. Romana Švantnera odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu: C-KN, parc. č. 1872/11 o výmere 251 m², druh pozemku – záhrada. Cena 

za parcelu: 1039,14 EUR 

 

Neskorší príchod poslanca Vrbovského ( 16:45) 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 122/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Ing. Romana Švantnera, trvale bytom Mýto Pod Ďumbierom 123, 976 44 Mýto 

Pod Ďumbierom o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/11 o výmere 251 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. 1872/11 o výmere 251 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. 1872/11,   druh pozemku: záhrada o výmere 

251m2 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. 
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8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Ing. Romanovi Švantnerovi, trvale bytom Mýto Pod Ďumbierom 123, 976 44 Mýto 

Pod Ďumbierom, 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 251m2 , cena celkom 1039,14 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

  

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.2 Žiadosť Michala Babčana o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu: C-KN, parc. č. 1872/43 o výmere 237 m² druh pozemku – záhrada. Cena za 

parcelu: 1504,95 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 123/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 
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žiadosť  Michala Babčana, trvale bytom Hronská 421/65, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/43 o výmere 237 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. 1872/43 o výmere 237 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. 1872/43,   druh pozemku: záhrada o výmere 

237m2 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 

Michalovi Babčanovi, trvale bytom Hronská 421/65, Valaská 976 46, do výlučného 

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

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

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

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

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

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

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

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

10. 11. 2021), pri výmere 237m2 , cena celkom 1504,95 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3 Žiadosť Jozefa Mašlára o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu: C-KN, parc. č. 1977/14 o výmere 140 m² druh pozemku – záhrada. Cena za 

parcelu: 428,40 EUR 



35 
 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 124/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Jozefa Mašlára, trvale bytom Hronská 424/40, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/14 o výmere 140 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. 1977/14 o výmere 140 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. 1977/14,   druh pozemku: záhrada o výmere 

140m2 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 

Jozefovi Mašlárovi, trvale bytom Hronská 424/40, 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 140m2 , cena celkom 428,40 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 
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Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.4 Žiadosť Kataríny Morozukovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu: C-KN, parc. č. 1872/24 o výmere 262 m² druh pozemku – záhrada. Cena za 

parcelu: 1663,70 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 125/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Kataríny Morozukovej, trvale bytom ČSA 25, 977 01 Brezno  o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/24 o výmere 262 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. 1872/24 o výmere 262 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. 1872/24, druh pozemku: záhrada o výmere 262 

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 

Kataríne Morozukovej, rod. Morozukovej, trvale bytom ČSA 25, 977 01 Brezno, do 

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

osobitného zreteľa je, že  žiadateľka predmetný pozemok využíva na obrábanie 
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pôdy pre svoje potreby, je členkou Slovenského zväzu záhradkárov (ďalej len 

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

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

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

o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením 

do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových 

vzťahov obce. 

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

10. 11. 2021), pri výmere 262 m2  , cena celkom 1663,70 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.5 Žiadosť Dušana Chromeka o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcely: C-KN, parc. č. 1908/8 o výmere 278 m² druh pozemku – záhrada, parcela 

C-KN, parc. č. 1908/7 o výmere 242 m² druh pozemku – záhrada. Cena za parcely spolu: 

2038,40 EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 126/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Dušana Chromeka, trvale bytom Námestie 1.mája 460/8, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/8 o výmere 278 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. 
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 C-KN, parc. č. 1908/7 o výmere 242 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. 1908/8 o výmere 278 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. 1908/7 o výmere 242 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. 1908/8,   druh pozemku: záhrada o výmere 278m2 

a C-KN č.1908/7, druh pozemku – záhrada o výmere 242 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 Dušanovi Chromekovi, 

trvale bytom Námestie 1.mája 4610/8, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva 

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

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

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

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

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

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

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

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

10. 11. 2021), pri výmere 278m2 , cena celkom 1089,76 EUR a pri výmere 242m2, 

cena celkom 948,64 EUR 

Cena celkom za obidve parcely: 2038,40 EUR 
 za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
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7. Majetkové záležitosti 

7.6 Žiadosť Nikoly Fukasovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu:  C-KN, parc. č. 1908/6 o výmere 262 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1027,04 EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 127/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Nikoly Fukasovej, trvale bytom Štiavnička 212/52, 976 81 Podbrezová - 

Štiavnička, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1908/6 o výmere 262 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. 1908/6 o výmere 262 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. 1908/6, druh pozemku: záhrada o výmere 262 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 Nikole 

Fukasovej, rod. Fukasovej, trvale bytom Štiavnička 212/52, 976 81 Podbrezová – 

Štiavnička, 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 
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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 262 m2  , cena celkom 1027,04 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.7 Žiadosť manželov Ľuboša Petra a Moniky Petrovej o odkúpenie obecného pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1912/2 o výmere 242 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 948,64 EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 128/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Ľuboša Petra a Moniky Petrovej , trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 441/15, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1912/2 o výmere 242 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. 1912/2 o výmere 242 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 
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 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1912/2, druh pozemku: záhrada o výmere 242 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  Ľubošovi 

Petrovi a Monike Petrovej, rod. Otiepkovej, obidvaja trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 441/15, 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 242m2  , cena celkom 948,64 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová  

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.8 Žiadosť Kataríny Patrášovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1977/1 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 823,14 EUR. 
 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 129/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
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I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Kataríny Patrášovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 463/10, 976 46 

Valaská  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/1 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1977/1 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/1, druh pozemku: záhrada o výmere 269 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 

Kataríne Patrášovej, rod. Patrášovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 

463/10, 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 269 m2  , cena celkom 823,14 EUR za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.9 Žiadosť Márii Šnekovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/36 o výmere 239 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1517,65 EUR.  
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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. 130/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

II. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Márie Šnekovej, trvale bytom Hronská 420/59, Valaská 976 46  o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/36 o výmere 239 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/36 o výmere 239 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/36, druh pozemku: záhrada o výmere 239 

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 Márii 

Šnekovej, rod. Schoberovej, trvale bytom Hronská 420/59, 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:   6,35 EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), pri výmere 239 m2  , cena celkom 1517,65 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 
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Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová  

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.10 Žiadosť Mareka Pančíka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/5 o výmere 262m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1084,68 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 131/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Mareka Pančíka, trvale bytom Školská 446/1, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/5 o výmere 262 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. 1872/5 o výmere 262 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. 1872/5,   druh pozemku: záhrada o výmere 262m2 

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 

Marekovi Pančíkovi, trvale bytom Školská 446/1, Valaská 976 46, do výlučného 
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vlastníctva žiadateľa v podiele 1/1 k celku, pričom dôvod hodný osobitného 

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

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

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

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

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

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

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

10. 11. 2021), pri výmere 262m2 , cena celkom 1084,68 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.11 Žiadosť Tomáša Fodora o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/13 o výmere 268 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1109,52 EUR.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 132/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Tomáša Fodora, trvale bytom Sládkovičova 1154/22, 977 01 Brezno o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/13 o výmere 268 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  
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 C-KN, parc. č. 1872/13 o výmere 268 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. 1872/13,   druh pozemku: záhrada o výmere 

268m2 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 

Tomášovi Fodorovi, trvale bytom Sládkovičova 1154/22, 977 01 Brezno do 

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

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

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

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

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

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

stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného 

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

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

10. 11. 2021), pri výmere 268m2 , cena celkom 1109,52 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.12 Žiadosť manželov Mileny Dobrotovej a Pavla Dobrotu o odkúpenie obecného 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/29 o výmere 276 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1752,60 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. 133/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Pavola Dobrotu a Mileny Dobrotovej , trvale bytom Hronská 418/53, 

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

 C-KN, parc. č. 1872/29 o výmere 276 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. 1872/29 o výmere 276 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. 1872/29, druh pozemku: záhrada o výmere 276 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  Pavolovi 

Dobrotovi a Milene Dobrotovej, rod. Dankovej, obidvaja trvale bytom Hronská 418/53, 

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

11. 2021), pri výmere 276m2  , cena celkom 1752,60 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Ing. Rolincová MSc. Ing. 

Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Dobrotová) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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7. Majetkové záležitosti 

7.13 Žiadosť Márii Marčokovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/33 o výmere 231 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1466,85 EUR. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 134/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Márie Marčokovej, trvale bytom Štúrova 480/ 6, Valaská 976 46  o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/33 o výmere 231 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. 1872/33 o výmere 231 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. 1872/33, druh pozemku: záhrada o výmere 231 

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 Márii 

Marčokovej, rod. Šimovčekovej, trvale bytom Štúrova 480/6, 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. 
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Kúpna cena:   6,35 EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 

10. 11. 2021), pri výmere 231 m2  , cena celkom 1466,85 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.14 Žiadosť manželov Adriany Púchovskej a Tomáša Púchovského o odkúpenie 

obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/17 o výmere 257 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1063,98 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 135/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Tomáša Púchovského a Adriany Púchovskej , trvale bytom Trieda 

Dukelských Hrdinov 456/30, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/17 o výmere 257 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/17 o výmere 257 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/17, druh pozemku: záhrada o výmere 257 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  Tomášovi 
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Púchovskému a Adriane Púchovskej, rod. Troligovej, obidvaja trvale bytom Trieda 

Dukelských Hrdinov 456/30, 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:   4,14 EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 

11. 2021), pri výmere 257 m2  , cena celkom 1063,98 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.15 Žiadosť manželov Dušana Balciara a Ing. Ivany Balciarovej o odkúpenie obecného 

pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1912/6 o výmere 130 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 509,60 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Starosta vyhlásil prestávku od 17:05 hod do 17:07 hod 

 

Uznesenie č. 136/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Dušana Balciara  Ing. Ivany Balciarovej , trvale bytom Októbrová 

470//5, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 
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 C-KN, parc. č. 1912/6 o výmere 130 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. 1912/6 o výmere 130 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. 1912/6, druh pozemku: záhrada o výmere 130 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  Dušanovi 

Baciarovi a Ing. Ivane Balciarovej, rod. Baboľovej, obidvaja trvale bytom Októbrová 

470/5, 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 130m2  , cena celkom 509,60 EUR za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.16 Žiadosť manželov Ing. Jána Dundoviča a Andrei Dundovičovej o odkúpenie 

obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/25 o výmere 249 m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1581,15 EUR 

 

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. 137/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Ing. Jánovi Dundovičovi a Andrey Dundovičovej , trvale bytom 

Hronská 426/34, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/25 o výmere 249 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/25 o výmere 249 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/25, druh pozemku: záhrada o výmere 249 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  Ing. Jánovi 

Dundovičovi a Andrei Dundovičovej, rod. Datkovej, obidvaja trvale bytom Hronská 

426/34, 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:   6,35 EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 

11. 2021), pri výmere 249m2  , cena celkom 1581,15 EUR za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 (p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová, MSc. Ing. 

Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Dundovič)   

Uznesenie bolo prijaté. 
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7. Majetkové záležitosti 

7.17 Žiadosť Lenky Kyslej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1975/6 o výmere 334m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1022,04 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 138/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Lenky Kyslej, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1237/32 , 977 01 

Brezno  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1975/6 o výmere 334 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. 1975/6 o výmere 334 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. 1975/6, druh pozemku: záhrada o výmere 334 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 Lenke 

Kyslej, rod. Molčanovej, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1237/32 , 977 

01 Brezno, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku, pričom dôvod 

hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľka predmetný pozemok využíva na 

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

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

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

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

o získanie stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením 
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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 334 m2  , cena celkom 1022,04 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.18 Žiadosť Barbory Grolmusovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1977/10 o výmere 339m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1037,34 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 139/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Barbory Grolmusovej, trvale bytom Hronská 424/40, Valaská 976 46  

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/10 o výmere 339 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. 1977/10 o výmere 339 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 



55 
 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1977/10, druh pozemku: záhrada o výmere 339 

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 Barbore 

Grolmusovej, rod. Grolmusovej, trvale bytom Hronská 424/40, 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 339 m2  , cena celkom 1037,34 EUR za podmienky:  

správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.19 Žiadosť Zuzany Adamcovej a Martiny Husenicovej o odkúpenie obecného 

pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/4 o výmere 504m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 2086,56 EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 140/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 
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žiadosť  Zuzany Adamcovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 462/18, Valaská 

976 46 a Martiny Husenicovej, trvale bytom Októbrová 470/5, 976 46 Valaská 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/4 o výmere 504 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. 1872/4 o výmere 504 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. 1872/4,   druh pozemku: záhrada o výmere 504 

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,  žiadateľkám  

Zuzane Adamcovej, rod. Kocúrovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 

462/18, Valaská 976 46 a Martine Husenicovej, rod. Kocúrovej, trvale bytom 

Októbrová 470/5, Valaská 976 46, do výlučného vlastníctva žiadateliek v podiele 

1/2 k celku, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľky  predmetný 

pozemok využívajú na obrábanie pôdy pre svoje potreby, sú členkami Slovenského 

zväzu záhradkárov (ďalej len „SZZ“) vo Valaskej a predmetný pozemok užívajú 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 504m2 , cena celkom 2086,56 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 
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7. Majetkové záležitosti 

7.20 Žiadosť Marty Kvačkajovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/6 o výmere 248m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1026,72 EUR EUR 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 141/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Marty Kvačkajovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 464/6, Valaská 976 

46  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/6 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. 1872/6 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. 1872/6, druh pozemku: záhrada o výmere 248 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 Marte 

Kvačkajovej, rod. Kapišiakovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 464/6, 

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

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.21 Žiadosť Alžbety Csordášovej o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcely C-KN, parc. č. 1975/1 o výmere 441m², druh pozemku – záhrada a parcela 

C-KN, parc. č. 1975/7 o výmere 30m², druh pozemku: cena celkom spolu 1420,26 EUR   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 142/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Alžbety Csordášovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 454/49, Valaská 

976 46  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1975/1 o výmere 441 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. 1975/7 o výmere 30 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. 1975/1 o výmere 441 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. 
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 C-KN, parc. č. 1975/7 o výmere 30 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. 1975/1, druh pozemku: záhrada o výmere 441 m2 

a parcela C-KN č. 1975/7, druh pozemku: záhrada o výmere 30 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 Alžbete 

Csordášovej, rod. Csordášovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 454/49, 

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 441 m2  , cena celkom 1349,46 EUR a 2,36 EUR/m2 

(cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 11. 2021), pri výmere 30 

m2 , cena celkom 70,80 EUR 

 cena celkom za obidve parcely – 1420,26 EUR  za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. 

Rolincová, MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.22 Žiadosť Maroša Šuchu o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1977/8  o výmere 260m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 795,60 EUR 

 

 

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. 143/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Maroša Šuchu, trvale bytom Námestie 1.mája 459/3, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/8 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. 1977/8 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. 1977/8,   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 

Marošovi Šuchovi, trvale bytom Námestie 1.mája 459/3, Valaská 976 46, do 

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

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

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

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

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

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

stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného 

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

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

10. 11. 2021), pri výmere 260m2 , cena celkom 795,60 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 
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ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.23 Žiadosť Juraja Cibulu o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/12  o výmere 269m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1113,66 EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 144/2028 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Juraja Cibulu, trvale bytom Hronská 419/57, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/12 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/12 o výmere 269 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/12,   druh pozemku: záhrada o výmere 

269m2 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 

Jurajovi Cibulovi, trvale bytom Hronská 419/57, 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 
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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 269m2 , cena celkom 1113,66 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.24 Žiadosť Ľuboša Cibulu o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/41  o výmere 219m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1390,65 EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 145/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Ľuboša Cibulu, trvale bytom Námestie 1.mája 461/9, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/41 o výmere 219 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. 1872/41 o výmere 219 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.  

 



63 
 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/41,   druh pozemku: záhrada o výmere 

219m2 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 

Ľubošovi Cibulovi, trvale bytom Námestie 1.mája 461/9, Valaská 976 46, do 

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

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

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

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

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

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

stáleho titulu užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného 

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

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

10. 11. 2021), pri výmere 219m2 , cena celkom 1390,65 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová  

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.25 Žiadosť manželov Ladislava Cipára a Marty Cipárovej  o odkúpenie obecného 

pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/38  o výmere 237m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1504,95 EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 146/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
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I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Ladislava Cipára a Marty Cipárovej , trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 441/19, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/38 o výmere 237 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. 1872/38 o výmere 237 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. 1872/38, druh pozemku: záhrada o výmere 237 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  Lasdislavovi 

Cipárovi a Marte Cipárovej, rod. Madarovej, obidvaja trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 441/19, 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:   6,35 EUR/m2 (cena schválená Uznesením OcZ č. 94/2021 zo dňa 10. 

11. 2021), pri výmere 237m2  , cena celkom 1504,95 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová  

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.26 Žiadosť Dagmar Grőneovej  o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/20  o výmere 261m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1657,35 EUR 
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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. 147/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Dagmar Gröneovej, trvale bytom Štiavnička 209/44, 976 81 Štiavnička - 

Podbrezová  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/20 o výmere 261 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/20 o výmere 261 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/20, druh pozemku: záhrada o výmere 261 

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 Dagmar 

Gröneovej, rod. Fabriciusovej, trvale bytom Štiavnička 209/44, 976 81 Podbrezová 

- Štiavnička, do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1 k celku, pričom 

dôvod hodný osobitného zreteľa je, že  žiadateľka predmetný pozemok využíva 

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

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

nájomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so SZZ, ktorý má užívacie právo vychádzajúc 

zo Zmluvy o využívaní pozemkov s obcou Valaská pre zriadené záhradkárske 

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

vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. Obec má tak záujem 

o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

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

11. 2021), pri výmere 261 m2  , cena celkom 1657,35 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 
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Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.27 Žiadosť Beáty Štulrajterovej  o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1872/10 o výmere 247m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1022,58 EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 148/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Beaty Štulrajterovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 439/3, Valaská 

976 46  o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/10 o výmere 247 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. 1872/10 o výmere 247 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. 1872/10, druh pozemku: záhrada o výmere 247 

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 Beate 
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Štulrajterovej, rod. Husenicovej, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 439/3, 

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

10. 11. 2021), pri výmere 247 m2  , cena celkom 1022,58 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.28 Žiadosť Petra Kupčoka o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Jedná sa o parcelu C-KN, parc. č. 1908/12 o výmere 292m², druh pozemku – záhrada; cena 

celkom 1144,64 EUR 

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 149/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  Petra Kupčoka, trvale bytom Hronská 419/55, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 
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 C-KN, parc. č. 1908/12 o výmere 292 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. 1908/12 o výmere 292 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. 1908/12,   druh pozemku: záhrada o výmere 

292m2 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 Kupčokovi, trvale bytom Hronská 419/55, Valaská 976 46, do výlučného 

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

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

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

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

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

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

užívacieho práva – vlastníckeho vzťahu  jeho odkúpením do osobného vlastníctva. 

Obec má tak záujem o vysporiadanie majetkových vzťahov obce. 

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

10. 11. 2021), pri výmere 292m2 , cena celkom 1144,64 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 11 (Ing. Dundovič,  p. Krupa, Mgr. Hlaváčik, PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Ing. Rolincová 

MSc. Ing. Bánik , Vrbovský, Mgr. Karolová, Pastírová, PaedDr. Magera) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

   

 

 

 

8.  Interpelácie poslancov na starostu obce    

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

bude na interpelácie odpovedané písomne.  
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Starosta sa vrátil k interpeláciám z posledného zastupiteľstva 21.6.2022 na ktoré nemali 

odpoveď hneď na OcZ.  

 

Informácia k autobusu, ktorý ide z nemocnice do novej Valaskej či by nebolo možné zastať za 

rampami kvôli dôchodcom – starosta oslovil p. Fašanga poslanca VUC či by nevedel v tejto 

veci pomôcť, momentálne starosta čaká na jeho odpoveď. Taktiež kontaktoval listom 

a telefonicky autobusovú spoločnosť momentálne čakáme na odpoveď.  

 

Informácia ako nakladá p. Štubňa s odpadmi – starosta informoval, že Perla Gastro s.r.o. platí 

každý polrok 1 x 1100 litrovú nádobu na komunálny odpad. Odvoz každý týždeň, teda 26 x 

27,50 =715,- € / polrok. 

Otázka značenia cyklotrasy - starosta informoval, že značky sú relevantné k cyklotrase.  

Preverenie splaškov, ktoré idú do studničky  od p. Molčanovej – starosta informoval, že sa bol 

osobne pozrieť pri p. Molčanovej a zistil, že naozaj je tam vyvedené rúrka do studničky. Či sú 

to splašky to nemôže tvrdiť. Budeme im zaslaný list aby sa preukázali ako nakladajú 

splaškami.  

Vymáhanie nedoplatkov, ktoré vzniknú v obci aby sa riešili formou exekúcie a tá exekúcia 

spočíva v zadržaní vodičského preukazu– starosta informoval, že v tom konáme. Po 

telefonickom dohovore pracovníčky obecného úradu dvom firmám a jednej fyzickej osobe, že 

ak nezaplatia bude im odobratý vodičský preukaz tak hneď v priebehu dvoch dní boli 

exekúcie vyplatené.  

Obec môže vyberať pokuty od vodičov za porušenie značky „ Zákaz zastavenia“ a „Zákaz 

státia“ preverenie, či existuje taká možnosť, že za prekročenie rýchlosti v obci zistené 

meračmi v obci by obec mohla pokutovať – starosta informoval, že dal naceniť merače 

rýchlosti. Čaká na odpoveď od právnikov či je platný zákon ohľadne merania rýchlosti 

a udeľovania pokút v obci. Ďalej informoval, že dal urobiť cenovú ponuku na merače 

rýchlosti, ktoré by sa namontovali na ul. Partizánska cesta, Cesta Osloboditeľov a TDH 

možno ešte Hronskú ul.  Čo sa týka meračov na cestu 1/66 a 1/72 čo ide cez Piesok a čo 

križuje Starú Valaskú tam sme v konaní v s Okresným dopravným inšpektorátom.  

Interpelácia p. Karolovej – opýtala sa uzatvorenia mosta na starú cestu na Piesku. Ďalšia 

otázka znela či sa nedá doplniť zrkadlo, keď vychádzajú z tadiaľ, kde býva p. starosta. Po 

ľavej strane absolútne nevidno.  

Odpovedal starosta- pracuje sa na tom. Čakáme na posledné povolenie. Už išla aj objednávka 

na dopravné značenia. Zrkadlo bude starosta riešiť aj s referentom.  

 

Interpelácia p. Krupu –opýtal sa či je možné niečo urobiť s bezpečnosťou detí pri ZŠ 

Jaroslava Simana. Rodičia svoje deti vezú autom až pred bráničku preto sa rodičia boja pustiť 

svoje deti pešo. Či nie je možne určiť, kde by rodičia s autami parkovali. 

Odpovedal starosta- samotná škola budeme cca 37 parkovacích miest. Budú dve odstavné 

plochy jedna pri družine druhá pri sklade. Bude to najmä pre pracovníkov ZŠ. Ďalej 

informoval, že dáva návrh aby tam bolo jednosmerné označenie. Aby tam nemal prístup 

autobus. Aby sa vyprázdnil chodník popred rodinné domy. Starosta skonštatoval, že potom 

ako dá návrh bolo by vhodné aby sa to potom prebralo na rade školy.   
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Ďalšia interpelačná otázka p. Krupu bola ohľadne zosuvu urnových hrobov nad pomníkom. 

Občania sa pýtajú, že ci to obec zabezpečí proti zosuvu. Alebo ak si výberu iné hrobové 

miesto či budú znova platiť poplatok?  

Odpovedal starosta, že to preverí u p. Dianiškovej.  

 

Interpelácia PaedDr. Mageru, ktorý sa opýtal kto bude schvaľovať rozpočet. Či terajšie 

zloženie poslancov alebo nový poslanci? A či sa terajšie vedenie bude podieľať na tvorení 

rozpočtu? Ďalšia otázka znela, či sa majú ešte stretnúť jednotlivé komisie a prejednať 

požiadavky do rozpočtu? Ako dopadla plošná deratizácia? Nástrahy proti potkanom sa dali na 

štandardné miesta alebo pribudli aj dáke nové miesta?  

Odpovedal starosta, že rozpočet budú tvoriť terajší poslanci a schvaľovať ho bude nové 

zloženie poslancov. Áno je potrebné aby sa jednotlivé komisie streli a dali návrh do rozpočtu.  

Deratizujú sa len verejné priestranstvá. Nové miesto kde sa vykonala deratizácia bolo na 

Piesku, kde sa vyprázdnil obecný dom. Iné podnety od občanov neboli. 

 

Interpelácia p. Pastírovej – opýtala sa kedy budú zverejnení kandidáti do volieb na webovej 

stránke obce?  

Odpovedal starosta, že to určite bude uverejnené aj na webovej stránke obce.  

 

Interpelácia p. Dobrotovej, kde sa opýtala ako pokračuje odstránenie dvoch jám na Hronskej 

ul. za COOP Jednotou?  

 

 Odpovedal starosta, že Vodárenská spoločnosť sa vyjadrila, že opravu si zabezpečia oni. Do 

majetku Vodárenskej spoločnosti sa zle napojila COOP Jednota.   

 

Interpelácia Ing. Rolincová MSc.: 

- stav projektov? V akom sú stave vybavovania? Jedná sa o ul. Hronská a ul. Tatranská. 

Informácie ohľadom projektu Tajch, informácie ohľadom projektu Námestia.  

- Ako to vyzerá s energetickým certifikátom Teleocvični? 

- Pokazený kôs na ihrisku v Starej Valaskej. 

- Informácia ohľadom smreku na Októbrovej ul., ktorý je potrebný spíliť. Jedná sa 

o smrek, ktorý sa nachádza v blízkosti činžiaku.  

- Ako sme na tom na OcU v rámci personálnych zmien? Aké zaradenie ma p. Morová 

a či plánujeme prijať ďalších ľudí? Či máme ešte dáke voľné pozície? 

- Ako to vyzerá s územným plánom? So štúdiou pod Hrbom? 

- Či sa riešila kanalizačná prípojka pri Hasični  (prípojka p. Novákovej) 

- Či obec neplánuje s náhradnou výsadbou stromu Gaštan 

- Aký dokument podpisovali zamestnanci Technických služieb v rámci mlčanlivosti?  

Odpovedal starosta: 

- Hronská ul. je v štádiu vydania stavebného povolenia.  

- Tajch nám bol odovzdaný. Keďže bol protokolárne odovzdaný neskôr p. Iľanovský 

musí zaplatiť pokutu cca 2700eur. Projekt Tajch bude od prezentovaný na stavebnej 

komisii.  

- Telocvičňa sa v tomto roku nejde riešiť z dôvodu, že momentálne nie sú na to peniaze.   

- Pokazený kôš v starej Valaskej sa opraví. 

- Smrek na ul. Októbrová budem riešiť. Povolenie na výrub už prislo.  

 

Skorší odchod poslankyne Mgr. Karolovej 18:00 hod 

 

- Riaditeľ Technických služieb nedával podpisovať žiaden papier. 
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- Čo sa týka p. Novákovej starosta dal slovo p. Krupovi.  

P. Krupa informoval, že p. Nováková dostala prísľub z obce, že kanalizáciu opraví na vlastné 

náklady Obecný úrad. Prísľub na opravu dala stavebná komisia v odporúčaní. Mala by to urobiť 

obec, pretože obec pochybila v minulosti.  

Starosta odpovedal, že problém p. Novákovej bude prerokovaný na finančnej komisii nakoľko 

momentálne nie sú teraz na to peniaze. Bude sa to riešiť na budúci rok.  

 

Interpelácia Mgr. Hlaváčika na ihrisku v Starej Valaskej v altánkoch sa pije a fajčí. Je ihrisko 

v Starej Valaskej považované za oficiálne detské ihrisko?  

Odpovedal starosta, že detské ihriská sú vo VZN. Skontrolujem, že či aj ihrisko v Starej 

Valaskej je zahrnuté vo VZN.   

 

9.  Diskusia    

 

Ing. Rolincová MSc. – sa opýtala ako máme zabezpečené prístupy do ZŠ Jaroslava Simana 

z požiarneho hľadiska? Mali by sme pracovať na napojení chodníkov. Navrhla zrušiť celý 

urnový háj, ktorý je za pamätníkom a prerobiť nový urnový háj.  

Odpovedal Starosta, že čo sa týka napojenia chodníkov práve ten projekt odstavné plochy rieši 

chodník na ul. Októbrová, popred zimné ihrisko, prechod pre chodcov je na konci kina na 

križovatke, kde sa robilo rozšírenie cesty a bude napojený na ten chodník pred rodinnými 

domami, ale zo spodu.     

 

P. Pastírová – pri Železničnej stanici je prepad tam, kde vyúsťuje stará kanalizácia.  

Pani riaditeľka Materskej škôlky sa zúčastnila na webinári „ Plán obnovy“ z ktorého by sme 

mohli čerpať dotácie napr. na rozšírenie škôlky na vybudovanie kuchyne v škôlke, ale môžeme 

čerpať aj na telocvičňu. Je potrebné navštíviť pracovisko Regionálnej BB.  

Informácia o neprispôsobivých občanov, ktorí sa zdržiavali na cintoríne. Je potrebné aby sa 

vykonávala kontrola VZN fyzicky aby chodil človek a mal splnomocnenie od obce a dával 

pokuty za porušenie VZN.  

 

Odpovedal starosta, že práve p. riaditeľka povedala aby sme nepokračovali v tomto projekte 

lebo jej to nerieši situáciu. Pôjdem sa informovať do BB ohľadom dotácie z „ Plánu obnovy“. 

 

P. Krupa – lavička na cintoríne by sa mala odstrániť s čím súhlasí aj p. farár z dôvodu, že by sa 

tam potom nezdržiavali neprispôsobivý občania.  

 

Poslanci sa zhodli, že lavička na cintoríne sa nedá odstrániť.        

 

P. Krupa – p. Novákovú upozornil, že s kanalizáciu sa do konca tohto roka nebude nič robiť.  

 

Ing. Dundovič – na rade školy bude apelovať na p. riaditeľku aby bezpečnosť detí  

(parkovanie áut pred družinou, státie autobusu pred družinou) prebrali učitelia s rodičmi na 

rodičovských združeniach.  Nie je zato aby lavičky boli odstránené, lavičky sú urobené pre 

mamičky s deťmi pre dôchodcov. Dal som návrh občanom aby sme si urobili dobrovoľné 

domáce hliadky bez nároku na honorár s čím nesúhlasili.  Poďakovanie všetkým poslancom za 

4 roky spolupráce.  
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PaedDr. Magera – poďakovanie všetkým členom, ktorým som predsedal. Poďakovanie 

všetkým  zamestnancom, ktorí boli nápomocní pri rozvoji obce. A veľké poďakovanie patrí 

dlhoročným poslancom p. Pastírovej a p. Krupovi a zároveň poďakovanie poslancovi Mgr. 

Hlaváčikovi za ich prácu.  

 

Ing. Bánik- poďakovanie starostovi obce za toto volebné obdobie, že bola výborná spolupráca 

s poslaneckým zborom. A za veľmi dobre odvedenú prácu.  

 

p. Pastírová - poďakovanie všetkým poslancom a starostovi obce. Na budúci rok bude výzva 

na Občianske rómske hliadky.    

 

 

 

10.  Záver  

ZÁVER 

Na záver všetkým poďakoval a skonštatoval, že sme spoločne s poslancami, pracovníkmi 

úradu, Technickými službami urobili veľa práce. Ukončil riadne rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

V obci Valaská, dňa 26.9.2022   

 

 

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

     Mgr. Peter Jenča 

                starosta obce 

 

 

 

 

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

 Dobrotová                                                                  PhDr. Kúdelková 

Overovateľka zápisnice     overovateľka zápisnice 

 

 

 

 


