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Zápisnica 

 

z prvého riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa 15. decembra 2022 v zasadačke OcÚ 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16:05 hod. 

Koniec zasadnutia: 18:25 hod.  

 

Prítomní poslanci: Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, 

Dobrotová, Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský  

Hlavná kontrolórka obce: ospravedlnená 

Ospravedlnení: Bc. Radovan Antal 

Skorší odchod: PhDr. Kúdelková (17:50 hod) 

 

1. Otvorenie  

Starosta obce Valaská otvoril 1. 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 10 poslancov. Ospravedlnený z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je 

Bc. Radovan Antal. 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 09.12.2022. 

 

K návrhu programu sa nikto nevyjadril. 

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

 

Uznesenie č.1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Program 1. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

2. Schválenie programu rokovania 

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

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 30. 11. 2022 

5. Návrhy VZN  

5.1.       Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce             

             Valaská  

     5.2. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi      

             a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

     5.3.  Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu  

             a ochranne nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská 
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     5.4.  Návrh dodatku č. 9 k VZN č. 5/2013 o financovaní Materskej školy, Základnej  

             umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  V 

             Valaská 

     5.5.  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o výške     

             príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na   

             čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške  

             mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo  

             výdajnej školskej jedálni 

6.          Ekonomické záležitosti 

      6.1.  Správa o vykonaných zmenách rozpočtu 

      6.2   Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

      6.3  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2023 - 2025 a návrhu rozpočtu 

na  

              rok 2023 

      6.4.  Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2023 – 2025 

      6.5.   Plán investičných akcií na rok 2023 

      6.6.  Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2023 

      6.7.  Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2023 

      6.8   Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2023 

7.           Majetkové záležitosti  

      7.1.  Žiadosť Ivana Kolokoča  o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti   

              z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.2.  Žiadosť Ing. Jána Marcineka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej  

          oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.3.  Žiadosť MUDr. Juraja Pepicha o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej   

           oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.4. Žiadosť Kristiána Kardhorda o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej  

          oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.5.  Žiadosť manželov Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej o odkúpenie  

          obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného  

          zreteľa 

  7.6.  Žiadosť Petra Nagyho o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti  

          z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 7.7. Žiadosť Bc. Jozefa Vráblika o prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného  

        osobitného zreteľa 

 7.8. Žiadosť Mgr. Lucie Voržákovej o odkúpenie pozemkov pod stavbami  

8.           Dokumenty predkladané starostom obce 

       8.1.  Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   

               verejných  funkcionárov a voľba členov komisie  

       8.2   Oznámenie starostu obce o poverení poslanca  zastupovaním starostu obce  

               Valaská 

       8.3.  Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

       8.4   Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce    

               Valaská 

       8.5.  Návrh schválenia predsedov a členov komisií z radu poslancov Obecného  

                zastupiteľstva obce Valaská      

       8.6   Návrh na delegovanie členov zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej rady  

       8.7.  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 

       8.8.  Návrh na odvolanie a vymenovanie členov redakčnej rady Valaštianského  

               hlásnika na obdobie 2022- 2026 

       8.9.  Vstup obce Valaská do OOCR Región Horehronie 
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       8.10. Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2020 

       8.11. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Obecného   

              zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2023 

9.   Schválenie komunitného plánu obce Valaská na roky 2023 – 2030 

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Valaská za školský rok 2021/2022 

11. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej    

      školy za školský rok 2021/2022  

12. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Jaroslava Simana za školský rok  

      2021/2022. 

13. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov  

       príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

14. Interpelácie poslancov na starostu obce  

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Nikto z prítomných nenavrhol doplnenie, či zmenu programu rokovania.  

 

3.Procedurálne otázky  

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva: Danku 

Králikovú. 

 

Za overovateľov zápisnice určuje: PaedDr. Matúš Magera, Bc. Marek Mora 

 

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

Ing. Bánik, Ing. Rolincová, MSc. 

 

 

Odchod poslanca PaedDr. Matúša Mageru z OcZ v čase od 16:07 hod – 16:10 hod 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ URČUJE  

A/ Zapisovateľku: Danka Králiková 

B/ Overovateľov zápisnice: PaedDr. Matúš Magera 

    Bc. Marek Mora 
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II/ ZRIAĎUJE  návrhovú komisiu v zložení: 

 

      Predseda: Ing. Ján Dundovič 

      Členovia: Ing. Peter Bánik; Ing. Zuzana Rolincová MSc. 

 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Bc. Mora, Ing. 

Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

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

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

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

rozpravu k danému bodu rokovania.  Správa o plnení uznesení je súčasťou uznesení a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 30. 11. 2022   

 

Hlasovanie:  

Za: 9 (Ing. Dundovič, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, Bc. Mora, Ing. 

Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   
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Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

 

5. Návrhy VZN  

5.1 Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

Valaská  

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Obec Valaská má prijaté VZN č. 5/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov 

na území obce Valaská, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 87/2021. 

Okresná prokuratúra Brezno si uvedené VZN č. 5/2021 vyžiadala na previerku a proti § 2 ods. 

1,2,3,4, § 3 ods. 5, 8 a § 4 ods. 1 písm. b) VZN č. 8/2021 podala protest prokurátora. Na základe 

uvedeného bolo vypracované nové VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov 

na území obce Valaská. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská 

II/ UZNÁŠA SA  

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v zmysle zákona č. 331/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o 

výbušninách, výbušných predmetoch a munícií na Všeobecne záväznom nariadení č. XY/2022 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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5. Návrhy VZN  

5.2 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Obec Valaská má prijaté VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Valaská, kde nie je ustanovené, že je možné v obci 

Valaská zbierať odpadové pneumatiky v rámci spätného zberu. Keďže občania pravidelne 

nosia pneumatiky pred areál Zberného dvora aj napriek tomu, že na Zbernom dvore odpadové 

pneumatiky nezbierame, vypracovali sme Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

8/2020, kde sa v § 19 Prevádzkovanie zberného dvora dopĺňa ods. 6)  Na zbernom dvore 

možno  bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky bez diskov v rámci spätného zberu 

odpadových pneumatík. Následne môžeme uzavrieť zmluvu s firmou Eltma, ktorá nám 

bezplatne pneumatiky odvezie a po uzavretí zmluvy požiadame Okresný úrad Brezno 

o udelenie súhlasu na zber odpadových pneumatík. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. s otázkou čo sme robili s pneumatikami 

doteraz?  

Odpovedal starosta, buď sme požiadali občanov aby si pneumatiky odstránili sami, alebo sme 

to riešili cez pneuservis. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania:  

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Valaská 

II/ UZNÁŠA SA 

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská. 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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5. Návrhy VZN   

5.3 Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu 

a ochranne nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská  

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Obec Valaská má prijaté VZN č. 7/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania 

a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská, ktoré bolo 

schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 86/2020. Okresná prokuratúra Brezno si 

uvedené VZN č. 7/2020 vyžiadala na previerku a proti § 1, § 2 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 2    

a ods. 4 podala protest prokurátora. Na základe uvedeného bolo vypracované nové VZN o 

obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov 

obmedzením fajčenia v obci Valaská. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania: 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia 

o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov 

obmedzením fajčenia v obci Valaská. 

II/ UZNÁŠA SA 

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 2 ods. 5 a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 

377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Všeobecne 

záväznom nariadení č. XY/2022 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu 

a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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5. Návrhy VZN 

5.4 Návrh dodatku č. 9 k VZN č. 5/2016 o financovaní Materskej školy, Základnej 

umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 sa vydáva z dôvodu zmeny 

prílohy č. 1 – mení sa výška finančných prostriedkov na jedno dieťa a jeden rok určených na 

mzdy a prevádzku v materskej škole, v základnej umeleckej škole,  v školskom klube detí 

a zariadení školského stravovania na základe návrhu rozpočtu na jednotlivé zariadenia na rok 

2023. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania: 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 

dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013  o financovaní materskej školy, 

základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

5. Návrhy VZN 

5.5 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí a o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni_______________________ 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Dodatok č. 1 k VZN 1/2022 sa vydáva z dôvodu zmeny Finančných pásiem na nákup potravín 

na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023, vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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Žiadosť o zmenu príspevku si podala Základná škola J. Simana. Od 01.01.2023 je k dispozícii 

5 finančných pásiem v každej kategórii. ZŠ po analýze výdavkov na jedno jedlo zostáva naďalej 

vo finančnom pásme č. 2, avšak aj toto pásmo ráta s navýšením platby za odobraté jedlo. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Starosta ukončil rozpravu a  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia 

k predmetnému bodu rokovania: 

  

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.1 Správa  o vykonaných zmenách rozpočtu 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

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

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

 

Ing. Slivková informovala o rozpočtovom opatrení:  

 

 Granty – Muránska planina – grant vo výške na rozvoj obce v sume 800 € - zakúpenie 

lavičiek 

 

 Úprava rozpočtu – rodinné prídavky, osobitný príjemca – jedná sa o finančné 

prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na vyplatenie 

jednotlivých dávok osobitným príjemcom a rodinných prídavkov, školské potreby. 
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Úprava rozpočtu v celkovej sume 9 980 € ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti 

rozpočtu. 

 

 Úprava rozpočtu  finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom Banská 

Bystrica v celkovej sume 4 310 €  - jedná sa o prostriedky pre Materskú školu na 

predškolákov v sume 3 485 € a pre Základnú umeleckú školu na vzdelávacie poukazy 

v sume 825 €. Navýšenie príjmovej časti zriaďovateľa a výdavkovej časti rozpočtovej 

organizácie. 

 

 Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom vnútra a Okresným úradom Brezno 

v sume 2 328 € na refundáciu výdavkov súvisiacich s humanitárnou pomocou pre 

Ukrajinu – a príspevok za ubytovanie odídencov. 

 

 Úprava rozpočtu prostriedky minulých v sume 46 363 € - prostriedky vrátené Úradu 

práce za stravu detí v HN. Prostriedky, ktoré boli k 31.12.2021 na účte obce a v roku 

2022 boli vrátené na účet Úradu práce. 

 

 Úprava rozpočtu prostriedky minulých rokov – zapojenie samostatného účtu 

Spoločného obecného úradu Opatrovateľskej služby v sume 2 015 € na úpravu rozpočtu 

vo výdavkovej časti – výdavky na cestné náhrady, vyplatenie odmeny 500 € + odvody, 

zakúpenie výpočtovej techniky 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 9/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

- informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 7/2022 

  

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.2 Návrh na menu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  



11 
 

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

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

 

Ing. Slivková informovala o návrhu na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2022: 

 

Príjmy: úprava -  navýšenie rozpočtu z dôvodu vyššieho plnenia príjmov na jednotlivých 

podpoložkách: 

 111003 výnos dane z príjmov v sume 12 040 € 

 212002 prenájom pozemkov – hrobových miest – v sume 1 000 € 

 221004 správne poplatky v sume 300 € 

 222003 porušenie predpisov v sume 2 100 € 

 223001 stočné v sume 900 € 

 223003 za stravné dôchodcov v sume 1 500 € 

 233001 príjem z predaja pozemkov – záhradky v sume 30 000 €. Kapitálový rozpočet 

bude po zmene rozpočtu prebytkový. Ku kapitálovým príjmom sa nerozpočtujú 

kapitálové výdavky z toho dôvodu, že výstavba nových stavieb – Chodníka na Piesku 

sa tohto roku nebude realizovať. 

 

Výdavky: úprava z dôvodu predpokladaného vyššieho čerpania výdavkov na jednotlivých 

oddieloch a podpoložkách: 

 

 Oddiel 0111 Verejná správa – podpoložka 635004 údržba kancelársky strojov 

(kopírovacie stroje) a podpoložka 635009 údržba softvéru navýšenie v celkovej sume 

6 000 € 

 Oddiel 0320 DHZ – podpoložka 632001 elektrická energia navýšenie v sume 1 950 €, 

634001 palivá, mazivá, oleje navýšenie v sume 2 600 € a podpoložka 637004 

všeobecné služby navýšenie o 1 050 €. 

 Oddiel 0520 Nakladanie s odpadovými vodami – povýšenie podpoložky 632002 

vodné – vyššie výdavky na odvádzanie povrchových vôd. 

 Oddiel 1020-1 Kluby dôchodcov – navýšenie podpoložky 632001 elektrická energia 

v sume 1 257 €. 

 1020-4 Ďalšie soc.služby – staroba – navýšenie podpoložky 637004 stravovanie 

dôchodcov v sume 1 783 €.  

  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 10/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 
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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. 8/2022 

 

 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

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 

zvýšenie príjmov: 

111   dane z príjmov          +  12 040 € 

212   príjmy z vlastníctva        +    1 000 € 

221   administratívne poplatky       +       300 € 

222   pokuty, penále         +    2 100 € 

223   poplatky z náhodného predaja služieb      +    2 400 € 

233   príjem z predaja pozemkov       +  30 000 € 

 

v celkovej sume zvýšenie príjmov       +  47 840 € 

 

zvýšenie výdavkov: 

program 

1   Správa obce 

 0111   Verejná správa    /   635   štandardná údržba  +   6 

000 € 

Spolu    +   6 000 € 

 

2   Bezpečnosť a ochrana v obci 

 0320     Dobrovoľný hasičský zbor  /   632   energie  +    1 950 € 

/   634   dopravné   +    2 600 € 

/   637    všeobecné služby +    1 050 € 

Spolu    +    5 600 € 

 

4   Ochrana životného prostredia 

 0520  Nakladanie s odpadovými vodami /  632energie (povrchová voda) +  3 200 € 

Spolu               +    3 200 € 
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9   Sociálne zabezpečenie 

 1020-1   Ďalšie soc. služby – Kluby dôch. /   632   energie  +     1 257 € 

Spolu    +     1 257 € 

              

 

 1020-4   Ďalšie soc.služby – staroba  /   637   všeobecné služby +     1 783 € 

       Spolu    +     1 783 € 

 

v celkovej sume zvýšenie výdavkov      +   17 840 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.3 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2023- 2025 a návrhu 

rozpočtu na rok 2023. 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Spracovateľkou stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu je hlavná kontrolórka. Starosta 

poprosil Ing. Slivkovú aby predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky.  

 

Ing. Slivková predniesla stanovisko – v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce Valaská. Východiská spracovania odborného stanoviska vychádzala 

z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce. Zákonnosť predloženého návrhu 

rozpočtu bol vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Návrh 

rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce. Bola dodržaná 

informačná povinnosť zo strany obce. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu bola 

spracovaná podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR. Východiskom pre 

zostavenie návrhu rozpočtu je vývoj príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t.j. 

skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2020, k 31.12.2021, monitoring vývoja rozpočtu za rok 2022 

a očakávané plnenie rozpočtu k 31.122022. V príjmovej často rozpočtu sa vychádza 

z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2025, ako aj 

z uzatvorených zmluvných vzťahov, ktoré ovplyvňujú príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu. 

Návrh rozpočtu je prehľadne členený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 

s rešpektovaním členenia na bežný a kapitálový rozpočet. Predkladatelia rozpočtu využili 

možnosť navrhnúť bežný rozpočet ako schodkový, t.j využili novelu zákona č. 583/2004 Z. z., 

prijatú pod č. 365/2022 Z.z., ktorá umožňuje, že obec môže v čase od 15.12.2022 do 31.12.2023 

použiť na úhradu výdavkov bežného rozpočtu aj prostriedky rezervného fondu.  Na základe 

stanoviska a skutočností predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 odporúčam poslancom 
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schváliť a predložený návrh rozpočtu obce na roky 2024-2025 odporúčam poslancom zobrať 

na vedomie. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 11/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE  

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Valaská na roky    

2023- 2025 a k návrhu rozpočtu na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.4 Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2023 -2025  

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

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

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

 

Ing. Slivková sa vyjadril, že tvorba rozpočtu na finančnej komisii bola náročná. Bežný aj 

kapitálový je schodkový. Príjmová časť je nižšia. Podľa výšky podielových  daní sa bude 

rozpočet upravovať.  Bežné výdavky sa dorovnajú z rezervného fondu    

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila  

 

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

 

Uznesenie č. 12/2022 
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Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I.  SCHVAĽUJE  

 

1/   Rozpočet obce Valaská  na rok 2023 v členení podľa funkčnej klasifikácie, 

ekonomickej klasifikácie –        Príloha č. 1 a programovej štruktúry – Príloha č. 2 

 

a) Bežný rozpočet 

Bežné príjmy     3 702 765 EUR 

Bežné výdavky     3 948 745 EUR 

Schodok bežného rozpočtu               -  245 980 EUR 

 

b) Kapitálový rozpočet  

Kapitálové príjmy                           40 000 EUR 

Kapitálové výdavky                               426 818 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu               - 386 818 EUR 

 

c) Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie                               632 798 EUR 

Výdavkové finančné operácie                                          0 EUR 

 

 

2/   Použitie rezervného fondu v roku 2023 na realizáciu bežných aj kapitálových 

výdavkov podľa novely zákona č. 583/2004 Z. z. a investičného plánu v sume 632 798 

EUR ako súčasti rozpočtu roku 2023. 

( V nadväznosti na novelu zákona č. 583/2004 Z. z., prijatú pod č. 365/2022 Z. z., môže 

obec od 15.12.2022 do 31.12.2023 použiť na úhradu výdavkov bežného rozpočtu aj 

prostriedky rezervného fondu. )                         

 

3/   Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou Valaská na rok 2023 

 

a)   Základná škola Jaroslava Simana Valaská 

 

Príjmy celkom             102 000 

EUR 

z toho: bežné príjmy            102 000 EUR 

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb          102 000 

EUR  

   

Výdavky celkom        1 247 439 EUR 

z toho: 

bežné výdavky         1 236 439 

EUR 

09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      283 870 EUR

   

09.2.1.1 – Nižšie sekund. vzdel. všeobecné s bežnou starostlivosťou     661 224 

EUR 
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09.5.0    -  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne          85 875 EUR 

09.6.0.2 – Vedľajšie služby poskyt. v rámci primárneho vzdelávania       205 470 

EUR 

kapitálové výdavky             11 000 EUR 

09.6.0.2 – Vedľajšie služby poskyt. v rámci primárneho vzdelávania       11 000 

EUR 

 

 

b)   Materská škola Valaská  

 

Príjmy celkom                3 000 

EUR 

z toho: bežné príjmy               3 000 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb            3 000 EUR

  

 

Výdavky celkom           398 473 EUR 

z toho: bežné výdavky           398 473 

EUR 

09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou      398 473 

EUR   

 

 

c)   Základná umelecká škola Valaská 

 

Príjmy celkom              18 859 

EUR 

z toho: bežné príjmy             18 859 EUR 

- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb          18 859 EUR

  

 

Výdavky celkom           384 286 EUR 

z toho: bežné výdavky           384 286 

EUR 

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne       384 286 EUR

   

 

 

4/   Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej obcou Valaská 

 

a) Technické služby Valaská 

 

Výdavky celkom        429 341 EUR 

z toho: bežné výdavky        429 341 EUR 

04.5.1   - Cestná doprava       101 136 EUR  

05.1.0   - Nakladanie s odpadmi         81 260 EUR 

05.2.0   - Nakladanie s odpadovými vodami         2 813 EUR 
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06.2.0   - Rozvoj obce        224 854 EUR 

06.4.0   - Verejné osvetlenie         15 835 EUR  

08.4.0   - Náboženské a iné spoločenské služby         3 443 EUR 

 

 

 

II.  BERIE NA VEDOMIE 

 

a) Viacročný rozpočet obce Valaská na roky 2024 - 2025 v členení podľa funkčnej 

klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 1 a programovej štruktúry – Príloha 

č. 2 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila p. Ing. Slivková, ktorá zhrnula stavy na bežnom aj kapitálovom účte. 

Kapitálový aj bežný účet je vyhodnotený ako schodkový, vyrovnaný bude prostriedkami 

z rezervného fondu,  tvorba rozpočtu bola veľmi náročná a venovali sme sa jej niekoľkokrát na 

finančnej komisii. Z príjmov, ktoré sú celkovo vyčíslené sme museli zabezpečiť chod úradu 

a chod príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií zriadených obcou a až potom sme 

sa zaoberali rozdeľovaním prostriedkov pre kultúru, šport a spoločenské dianie v obci. 

Predpokladáme, že jednotlivé položky budú ešte upravované, tak, ako bolo aj v stanovisku p. 

hlavnej kontrolórky. Bežné výdavky budú dorovnávané z rezervného fondu, najmä na 

rekonštrukciu ciest a budov obecných a nebytových priestorov.  

 

Ing. Dundovič – prijímame rozpočet v čase, kedy ešte nie je schválený štátny rozpočet. 

Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe rozpočtu, hlavne ekonómkam, obecnému 

úradu a poslancom, ktorí venovali veľa času pri tvorbe rozpočtu. Musíme zapojiť aj Rezervný 

fond – rozdiel prínosu z podielových daní, ktoré nám chodia a povinnými platbami, ktoré 

musíme využívať a to sú mzdy a všetky veci, spojené s chodom úradu, tým je menší priestor na 

vykrytie iných vecí a tak si pomáhame Rezervným fondom.  Informoval, že Finančná komisia 

doporučuje rozpočet prijať. 

 

Ing. Rolincová, MSc. – máme približnú predstavu o tom, koľko budeme mať na rezervnom 

fonde peňažných prostriedkov ku koncu roka 2023. Tento rok by sme mali minúť 700 000 a na 

budúci rok 600 000 eur, koľko nám zostane na rezervnom fonde.  Navyšujú sa mzdy o 8,5%, 

je tam aj iné navýšenie? Či sa platy odvíjajú od priemeru v národnom hospodárstve, alebo sa 

navyšuje počet zamestnancov?  

  

Ing. Slivková – okrem starostu? Nevieme povedať, koľko bude zostatok na rezervnom fonde. 

Momentálne je rozpočet na tento rok 660 000 eur, zapojenie do rozpočtu k 9. mesiacu bolo 
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zapojených 125 000 eur, do konca roka už nebude zapojených viac ako 200 000 eur, pretože 

niektoré akcie nie je možné zrealizovať. Momentálne je na rezervnom fonde približne 

1 490 000 eur, ak sa budú realizovať akcie, ktoré sú navrhnuté, tak je to suma vyše 600 000 eur.  

Mzdové navýšenia sú od januára platné pre pedagogických pracovníkov ako  aj pre verejnú 

správu zo zákona a obec musí nájsť finančné prostriedky na zabezpečenie pokrytia  miezd 

zamestnancov. Čo sa týka mzdových navýšení, boli predložené dôvodové správy, ktoré 

poskytla personalistka. Personalistky jednotlivých organizácií rátali pri rozpočte už 

s navýšením, pretože je to schválené a obec musela nájsť finančné prostriedky na vykrytie 

mzdových navýšení – financujeme nielen pracovníkov obecného úradu, ale aj opatrovateľky,  

technické služby, zamestnanci materskej školy, ZUŠ, družiny a jedálne, sú to vysoké výdavky 

len na mzdy. Väčšina prostriedkov sú predovšetkým na mzdy a povinná prevádzka a minimálne 

materiálové vybavenie.  Prevádzky, materiálové vybavenie idú na hranu rozpočtu a ešte nemajú 

vyúčtovanie energií na tento rok. Kresali sa položky na výruby, údržby a dotácie. Musíme 

zabezpečiť chod obce a potom pomáhať organizáciám založených v obci, čo sa týka 

občianskych združení a spolkov.  

 

Ing. Dundovič –systém je dobre nastavený, ak sa finančné prostriedky neminú, vrátia sa nanovo  

do rezervného fondu, že akcie, ktoré budú pokračovať sa presúvajú automaticky zarátajú  do 

nového rozpočtu. Čo sa týka platov, platy sú tabuľkové, s tým nemôžeme robiť nič, 

poskytujeme menej financií na investičné, kultúrne a športové akcie.  

 

Starosta – Verejné obstarávania sme museli pre neúspešnosť viackrát opakovať, niektoré 

Verejné obstarávania sa spúšťali až teraz. 

 

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

 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.5 Plán investičných akcií na rok 2023 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Obec Valaská z dôvodu plynulosti a efektívnosti investičnej prípravy na realizáciu projektov a 

ďalšieho rozvoja obce pripravila plán investičných akcií, ktoré sa budú realizovať v budúcom 

roku 2022. Uvedené akcie sú odzrkadlené v rozpočte obce na rok 2023.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. 

 

Ing. Rolincová, MSc. – telocvičňa je pre nás veľmi dôležitá, musíme dávať impulz, aby sa 

doplnili a zaktualizovali certifikáty potrebné ku rekonštrukcii. 

 

Starosta – všetky potrebné certifikáty a dokumenty sa zaktualizujú vrátane bezpečnosti 

a hygieny.  
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Ing. Bánik – investičné akcie v sume 426 818 eur sú navrhnuté v rozpočte 2023 v kapitálových 

výdavkoch.   

 

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

 

 

Uznesenie č.13/2022 

 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

I. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  

 

 Plán investičných akcií na rok 2023 nasledovne: 
 

1. Miestne komunikácie 335 818 € 

1.1. Projektová dokumentácia Kanalizácia v mčo 15 600 € 

1.2. Realizácia nových stavieb Chodník na Piesku 170 218 € 

1.3. Rekonštrukcie Odstavné plochy 150 000 € 

2. Nakladanie s odpadmi  70 000 € 

2.1. Realizácia nových stavieb Kontajnerové stojiská (4 ks) 70 000 € 

3. Rozvoj obce  10 000 € 

3.1. Projektová dokumentácia Oporný múr Pod Hrbom 5 000 € 

3.2. Projektová dokumentácia Oporný múr Mierová  5 000 € 

4. Základné vzdelanie  11 000 € 

4.1. Kapitálový transfer Varný kotol 150 l 11 000 € 

Spolu: 426 818 € 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.6 Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2023 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Poskytnutie dotácie pre účely športu v roku 2023 bolo prerokované na finančnej komisii. 
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Predseda finančnej komisie Ing. Dundovič skonštatoval, že na každú dotáciu musia byť 

schválené uznesenia. Dotácie boli prerokované na finančnej komisii.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič.  

 

Ing. Dundovič – na každú dotáciu musia byť schválené uznesenia a všetky boli prerokované na 

Finančnej komisii.  

 

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

 

Uznesenie č. 14/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácie na rok 2023 pre účely športu v zmysle platného VZN obce č. 1/2018: 

 

1. OFK Slovan Valaská        8 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Účasť vo futbalovej lige, vzdelávanie, výchova, rozvoj vo futbale   8 000,00 EUR 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.7 Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2023 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Poskytnutie dotácie pre účely kultúry v roku 2023 bolo prerokované na finančnej komisii. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 15/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

I/   SCHVAĽUJE 
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poskytnutie dotácií na rok 2023 pre účely kultúry v zmysle platného VZN obce č.   

1/2018 nasledovne: 

 

1. Občianske združenie Pekný deň     1 500,00 EUR 

- účelovo určené na: 

„Haruľa 2023 – 14. ročník súťaže družstiev v pečení harule“ 1 500,00 EUR 

 

2. Občianske združenie Valašťania     3 600,00 EUR 

- účelovo určené na: 

1. „Krnohové preteky“      2 000,00 EUR 

2. „MDD – Cesta rozprávkovým lesom“    1 200,00 EUR 

3. „Rozlúčka s letom“        400,00 EUR 

 

3. Občianske združenie Dychový orchester Valaská     100,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Drobné hudobné predmety, dary, notový materiál     100,00 EUR 

 

4. Občianske združenie Dieťa a svet        200,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Nákup pomôcok na bádateľské aktivity       200,00 EUR 

 

5. Miestny odbor Matice Slovenskej Valaská   5 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

1. MO MS – 100. rokov MO MS, reprezentatívne akcie, Dedičstvo otcov v rámci obce, 

Jánska vatra, tématické zájazdy     4 800,00 EUR 

2. Spevokol Lipka – účasť na vystúpeniach, sústredenie, doprava    200,00 EUR 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

6. Ekonomické záležitosti 

6.8 Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb  v roku 2023 

Predkladá Mgr. Peter Jenča  

Poskytnutie dotácie pre účely spoločenských služieb v roku 2023 bolo prerokované na 

finančnej komisii. 

 

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. 16/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

poskytnutie dotácií na rok 2023 pre účely spoločenských služieb v zmysle platného VZN 

obce č. 1/2018 nasledovne: 

 

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Valaská  1 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Poznávacie zájazdy, účasť na športových, turistických podujatiach, 

dary         1 000,00 EUR 

 

2. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Podbrezová

            300,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Poznávacie zájazdy, dary          300,00 EUR 

 

3. PK TAXI Peter Kormanský     12 000,00 EUR 

- účelovo určené na: 

Sociálny taxík        12 000,00 EUR 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.1 Žiadosť Ivana Klokoča o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 
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I. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Ivana Klokoča, trvale bytom Švermova 450/2, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku 

v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/16 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. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/16 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.  

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/16,   druh pozemku: záhrada o výmere 246m2 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 Ivanovi Klokočovi, 

trvale bytom Švermova 450/2, 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 246m2 , cena celkom 1018,44 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.2 Žiadosť Ing. Jána Marcineka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

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. 18/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

II. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Ing. Jána Marcineka, trvale bytom Hronská 421/65, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku 

v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/50 o výmere 235 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1872/50 o výmere 235 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,  vedenej 

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

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

 

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemku parcela  C-KN č. 1872/50,   druh pozemku: záhrada o výmere 235m2 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 Ing. Jánovi Marcinekovi, 

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 235m2 , cena celkom 1492,25 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.3 Žiadosť MUDr. Juraja Pepicha o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 19/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

III. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  MUDr. Juraja Pepicha, trvale bytom Chalupkova 500/1, Valaská 976 46 o odkúpenie 

pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/7 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. 1872/7 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. 1872/7,   druh pozemku: záhrada o výmere 247m2 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 MUDr. Jurajovi 

Pepichovi, trvale bytom Chalupkova 500/1, 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 247m2 , cena celkom 1022,58 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

7. Majetkové záležitosti 
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7.4 Žiadosť Kristiána Kardhorda o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

IV. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Kristiána Kardhorda , trvale bytom Trieda Dukelských hrdinov 444/35, Valaská 976 46 

o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1872/42 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. 1872/42 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. 1872/42,   druh pozemku: záhrada o výmere 239m2 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 Kristiánovi Kardhordovi, 

trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 444/35, 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 239m2 , cena celkom 1517,65 EUR za podmienky:  

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

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.5 Žiadosť manželov Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej o odkúpenie obecného 

pozemku  v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

V. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť  manželov Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej , trvale bytom Trieda 

Dukelských Hrdinov 443/29, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/4 o výmere 352 m²- nový stav podľa GP č. 44563116-071/2022, 

z doterajšieho stavu 314m², 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. 1977/4 o výmere 352 m²- nový stav podľa GP č. 44563116-071/2022, 

z doterajšieho stavu 314m², 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. 1977/4, druh pozemku: záhrada o výmere 352 m2 - nový stav 

podľa GP č. 44563116-071/2022, z doterajšieho stavu 314m² v celosti vo vlastníctve obce 

Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom 

podľa § 9 ods. 2 písm. a a §9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení,  žiadateľom  Vladimírovi Pribylovi a Bc. Zuzane Pribylovej, rod. Hľadajovej, 

obidvaja trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 443/29, 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 
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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 352m2  , cena celkom 1077,12 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.6 Žiadosť Petra Nagyho o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 22/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

VI. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť  Petra Nagyho, trvale bytom Švermova 450/4, Valaská 976 46 o odkúpenie pozemku v k.ú 

Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1977/3 o výmere 496 m²- nový stav podľa GP č. 44563116-071/2022, 

z doterajšieho stavu 572m², 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. 1977/3 o výmere 496 m²- nový stav podľa GP č. 44563116-071/2022, 

z doterajšieho stavu 572m², 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. 1977/3,   druh pozemku: záhrada o výmere 496 m²- nový 

stav podľa GP č. 44563116-071/2022, z doterajšieho stavu 572m² v celosti vo výlučnom 

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 Nagyovi, trvale bytom 
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Švermova 450/4, 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 496m2 , cena celkom 1517,76 EUR za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.7 Žiadosť Bc. Jozefa Vráblika o prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Žiadateľ Bc. Jozef Vráblik, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 463/8, 976 46 Valaská 

opakovane prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru vo Valaskej. Predmetné nebytové 

priestory sú obcou nevyužívané. Žiadateľ využije tieto nebytové priestory na účely 

prevádzkovania obchodu s bicyklami – predaj, servis a oprava bicyklov ako aj na účely ich 

využitia na voľno časové aktivity pre deti všetkých vekových skupín, pričom v zmysle tohto 

účelu využitia priestorov by boli naplnené viaceré požiadavky občanov, ktorí sa obracajú na 

obec s podnetmi na využitie týchto priestorov na voľno časové aktivity pre deti rôznych 

vekových kategórií. Zámer prenajať nehnuteľný majetok postupom podľa §9a ods.9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bol zverejnený na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce dňa 29.11.2022.  

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 23/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 

VII. BERIE NA VEDOMIE žiadosť  Bc. Jozefa Vráblika, trvale bytom Trieda Dukelských 

Hrdinov 463/8, 976 46 Valaská o prenájom nebytového priestoru v k.ú Valaská: 

 nebytový priestor o výmere 74m², v budove bytového domu na ul. Trieda Dukelských Hrdinov, 
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súp. č. 458/20 postavenej na parcele č. C-KN 1507, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 450 m², podiel na spoločných priestoroch 7400/119856, evidovanej na LV 

č. 2141, kat. územie Valaská, obec Valaská, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, 

katastrálny odbor 

II.  Vyhlasuje pre účel prenechania nehnuteľný majetok obce Valaská  

 nebytový priestor o výmere 74m², v budove bytového domu na ul. Trieda Dukelských Hrdinov, 

súp. č. 458/20 postavenej na parcele č. C-KN 1507, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 450 m², podiel na spoločných priestoroch 7400/119856, evidovanej na LV 

č. 2141, kat. územie Valaská, obec Valaská, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, 

katastrálny odbor, za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

prenájom nebytového priestoru o výmere 74m², v budove bytového domu na ul. Trieda Dukelských 

Hrdinov, súp. č. 458/20 postavenej na parcele č. C-KN 1507, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o celkovej výmere 450 m², podiel na spoločných priestoroch 7400/119856, evidovanej na LV 

č. 2141, kat. územie Valaská, obec Valaská, okres Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, 

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

znení,  žiadateľovi Bc. Jozefovi Vráblikovi, trvale bytom Trieda Dukelských Hrdinov 463/8, 976 46 

Valaská. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetné nebytové priestory sú obcou nevyužívané. 

Žiadateľ využije tieto nebytové priestory na účely prevádzkovania obchodu s bicyklami – predaj, servis 

a oprava bicyklov ako aj na účely ich využitia na voľno časové aktivity pre deti všetkých vekových 

skupín, pričom v zmysle tohto účelu využitia priestorov by boli naplnené viaceré požiadavky občanov, 

ktorí sa obracajú na obec s podnetmi na využitie týchto priestorov na voľno časové aktivity pre deti 

rôznych vekových kategórií. 

 

Pre nájomcu: Bc. Jozef Vráblik, Trieda Dukelských Hrdinov 463/8, 976 46 Valaská   

Doba nájmu:  neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace  

Účel nájmu: prevádzkovanie obchodu s bicyklami – predaj, servis, opravy, voľnočasové aktivity    

Výška nájmu: 14 EUR/m²/rok, v cene nájmu nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním 

– mesačný zálohový predpis 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

7. Majetkové záležitosti 

7.8 Žiadosť Mgr. Lucie Voržákovej o odkúpenie pozemkov pod stavbami 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča  

Žiadateľka Mgr. Lucia Voržáková, trvale bytom Partizánska cesta 525/22, 976 46 Valaská 

požiadala o kúpu obecných pozemkov C-KN č. 1419/2 o výmere 126m2  C-KN č. 1419/3 

o výmere 100m2. Žiadateľka prejavila záujem o kúpu pozemkov do výlučného vlastníctva 

z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho vzťahu k pozemkom, ktorý majiteľka dlhodobo 

užíva a na ktorom sú postavené stavby vo vlastníctve žiadateľky.  Vysporiadanie majetkových 

vzťahov s obcou. 

 

Odchod poslankyni Ing. Rolincovej, MSc. z OcZ v čase od 17:10 hod do 17:15 hod. 
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Predseda finančnej komisie vysvetlil, že sa naprávajú chyby z minulosti na základe toho súvisí  

je stanovená cena. 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č.24/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská 

 
VIII. BERIE NA VEDOMIE žiadosť  Mgr. Lucie Voržákovej, trvale bytom Partizánska cesta 

525/22, 976 46 Valaská o odkúpenie pozemkov v k.ú Valaská: 

 C-KN, parc. č. 1419/2 o výmere 126 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú 

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

vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1. 

 C-KN, parc. č. 1419/3 o výmere 100 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú 

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

vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

 C-KN, parc. č. 1419/2 o výmere 126 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú 

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

vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1. 

 C-KN, parc. č. 1419/3 o výmere 100 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú 

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

vo výlučnom vlastníctve obce v podiele 1/1 za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 predaj pozemkov parcela  C-KN č. 1419/2,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 126 m2 , vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 1/1,  zapísaného  v LV č. 

980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská a C-KN č. 1419/3, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2 , vo výlučnom vlastníctve obce Valaská v podiele 

1/1,  zapísaného  v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská  postupom podľa 

§9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

žiadateľke Mgr. Lucii Voržákovej, rod. Ridzoňovej, trvale bytom Partizánska cesta 525/22, 976 

46 Valaská do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele 1/1. Žiadateľka prejavila záujem 

o kúpu pozemkov do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho 

vzťahu k pozemkom, ktorý majiteľka dlhodobo užíva a na ktorom sú postavené stavby vo 

vlastníctve žiadateľky.  Vysporiadanie majetkových vzťahov s obcou. 

 Kúpna cena:   1 Eur/m2, cena celkom za obidve parcely 226,- Eur. za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúca. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 
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ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.1 Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a voľba členov komisie  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I. ZRIAĎUJE  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

II. VOLÍ 

predsedu komisie: PhDr., Mgr. Zuzana Kúdelková (Strana Socialisti) 

členov komisie:     PaedDr. Matúš Magera (SHO) 

                               Ľubomír Múka (KSS) 

                               Michal Kováč (SNS) 

                               Bc. Radovan Antal (HLAS) 

                               Bc. Marek Mora (nezávislý kandidát) 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce  

8.2 Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 



33 
 

Odchod poslankyni PhDr., Mgr. Zuzany Kúdelkovej z OcZ v čase od 17:20 hod do 17:23 hod 

 

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

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE  

 

oznámenie starostu obce, že poslanec Ing. Ján Dundovič bol poverený zastupovaním starostu 

obce Valaská 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, Dobrotová, Bc. Mora, Ing. Bánik, 

Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.3 Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

VOLÍ 

 

v súlade s § 140 a §141, ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, prísediaceho Okresného súdu Brezno, na obdobie štyroch rokov, 

a to: 

- MSc., Ing. Zuzana Rolincová  

- Ing. Peter Bánik 
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Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.4 Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce 

Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 28/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE  

 

I. Zmenu rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská v §3 ods. 

1/ v nasledovnom znení: 

OcZ zriaďuje stále komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány: 

1. Komisia pre financie a správu majetku 

2. Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok, územný plán a pre životné prostredie, 

poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 

3. Komisia pre šport 

4. Komisia pre kultúru 

5. Komisia pre sociálne veci a školstvo 

 

II. Zmenu rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská v §3 ods. 

2/ Hlavné oblasti náplne činnosti stálych komisií OcZ, kde sa zlučujú hlavné úlohy 

v bodoch 2. a 5. do jedného bodu 2. s názvom 2. Komisia pre rozvoj obce, stavebný 

poriadok, územný plán a pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu 

prírodných hodnôt, v §4 ods. bod 6. Komisia pre sociálne veci a školstvo sa prečísluje 

na bod 5. Komisia pre sociálne veci a školstvo. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
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8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.5 Návrh schválenia predsedov a členov komisií z radov poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Valaská 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. 

 

Ing. Rolincová, MSc. – poďakovala za dôveru. Budeme mať jednotný vzor žiadostí –  

prihlasovania sa do komisií z radu občanov alebo len obyčajné žiadosti za členov?  

 

Ing. Bánik – odporúča, aby personálny odbor pripravil jednotný formulár, pre jednotnosť 

žiadostí 

 

 

Starosta – personálny odbor pripraví jednotný formulár.  

 

 

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

 

 

Uznesenie č. 29/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

volí 

podľa § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, za členov komisie 

 

a) Komisia pre financie a správu majetku obce 

predseda komisie: Ing. Ján Dundovič 

členovia z radov poslancov: Milena Dobrotová, Ing. Peter Bánik,  PhDr., Mgr. Zuzana Kúdelková, Bc. 

Radovan Antal 

 

b) Komisia pre kultúru 

predseda komisie: Jozef Vrbovský 

členovia z radov poslancov: Michal Kováč, Bc. Radovan Antal, Mgr. Zuzana Kúdelková 

 

c) Komisia pre šport 

predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera 

členovia z radov poslancov: Bc. Marek Mora, Jozef Vrbovský 

 

d) Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok, územný plán a pre životné prostredie, 

poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 

predseda komisie: Ing. Peter Bánik 

členovia z radov poslancov: Bc. Marek Mora, Ľubomír Múka, Michal Kováč, MSc., Ing. Zuzana 

Rolincová  

 

e) Komisia pre sociálne veci a školstvo 
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predseda komisie: MSc., Ing. Zuzana Rolincová  

členovia z radov poslancov: Milena Dobrotová 

  

g) Komisia zboru pre občianske záležitosti 

Predseda komisie: Mgr. art. Martina Hricovíny 

 členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Eva Hanková, Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Blanka 

Kyseľová, Mgr. Némethová, Mgr. art. Adriana Bundová 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.6 Návrh na delegovanie členov zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej rady 

Predkladá: Mgr. Peter jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. 

 

Ing. Rolincová, MSc. – bola prekvapená, že bola odvolaná z členstva rady a chcela by aj 

naďalej pracovať v Rade školy. 

 

Starosta – žiadosť bola prerokovaná na pracovnom stretnutí 

 

Ing. Rolincová, Msc. – nové uznesenia sme nedostali do mailu a nie sú zverejnené. 

 

Ing. Dundovič – na Finančnú komisiu budú pozývaní aj členova Rady školy. 

 

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

 

Uznesenie č. 30/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

a) odvoláva delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

pri Základnej škole Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská, zástupcov zriaďovateľa, a to: 

1.  Ing.  Zuzana Rolincová MSc. 

2.  Richard Datko 

3. PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková 
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4. Ing. Ján Dundovič 

b) deleguje zástupcov zriaďovateľa 

pri Základnej škole Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská, zástupcov zriaďovateľa, a to: 

1. PhDr. Mgr.  Zuzana  Kúdelková  

2. Ing.  Zuzana Rolincová MSc. 

3.  Bc. Marek Mora 

4.  Ing. Peter Bánik 

c) odvoláva delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

pri Materská škola v obci Valaská, Švermova 8, Valaská, zástupcov zriaďovateľa, a to: 

1. Blažena Pastírová 

2. PaedDr. Matúš Magera 

d) deleguje zástupcov zriaďovateľa 

pri Materská škola v obci Valaská, Švermova 8, Valaská, zástupcov zriaďovateľa, a to: 

1.  PaedDr. Matúš Magera 

2.  Milena Dobrotová 

e) odvoláva delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

pri Základnej umeleckej škole, Záhradná 46/1, Valaská, zástupcov zriaďovateľa, a to: 

1. Martin Krupa  

2. Jozef Vrbovský 

f) deleguje zástupcov zriaďovateľa 

pri Základnej umeleckej škole, Záhradná 46/1, Valaská, zástupcov zriaďovateľa, a to: 

1.  Jozef Vrbovský 

2.  Michal Kováč 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.7 Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 



38 
 

 

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

 

Uznesenie č. 31/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE  

 

poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie:  

- Ing. Peter Bánik 

- Jozef Vrbovský 

- Milena Dobrotová 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.8 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov redakčnej rady Valaštianského hlásnika 

na obdobie 2022 - 2026 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č.32/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

ODVOLÁVA členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika: 

 

- Mgr. Mária Pacerová 

- Mgr. Lucia Karolová 

- Danka Králiková 
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- Mgr. Iveta Babčanová 

- PaedDr. Denisa Maťovčíková 

 

 

I. VYMENÚVA členov redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika v období  

2022-2026: 

 

- Mgr. Iveta Babčanová 

- PaedDr. Denisa Maťovčíková 

- PaedDr. Matúš Magera 

- Danka Králiková 

- Mgr. Ivona Nezbedová 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.9 Vstup obce Valaská do OOCR Región Horehronie 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Vstup do OOCR Región Horehronie navrhujeme, nakoľko členmi predmetnej Oblastnej 

organizácie sú okolité ale i vzdialenejšie obce nášho regiónu Horehronie a naša obec, Valaská, 

sa nachádza v centre zoskupenia týchto obcí.  

Dôvodov na vstup do Oblastnej organizácie je hneď niekoľko. S organizáciou si vieme byť 

navzájom veľmi nápomocný vo viacerých odvetviach. OOCR pre svojich členov a partnerov z 

odvetvia cestovného ruchu v regióne Horehronie zabezpečuje vyrovnané konkurenčné 

prostredie. Plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály, koordinuje 

rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc turizmus ako odvetvie v regióne. 

Vytvárajú sa spoločné propagačné materiály, nové produkty a služby.  

Organizácia efektívne využíva verejné zdroje, dotácie. Členstvom v predmetnej organizácii 

môže naša obec profitovať a napredovať rýchlejšie. Pre našu obec by to znamenalo, prínos a 

odbremenenie niektorých nákladov, podpora spoločných záujmov a aktivít členov organizácie, 

zlepšenie infraštruktúry, rozvoj turizmu a propagácia obce na rôznych podujatiach. Pomoc pri 

realizácii projektov po odbornej i personálnej stránke.  

Členovia sa aktívne podieľajú na spoločnom vedení organizácie.  

OOCR je aktívnym združením a obec Valaská by oprávnene mala byť súčasťou tohto celku. 

 

 

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. 33/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

- vstup obce Valaská do Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE 

 

IČO: 42 299 381 

DIČ: 2023505330 

Sídlo: Nám. gen. M.R. Štefánika 3, Brezno 977 01  

 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.10 Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil p. Vrbovský skonštatovaním, že zápis do Kroniky bol prerokovaný na 

Kultúrnej komisii a komisia jednohlasne odporučila zápis za rok 2020. Zároveň poďakoval 

kronikárke za jej prácu.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. Rolincová, MSc. s konštatovaním, že kronika je podrobne 

a dobre napísaná. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 34/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 
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SCHVAĽUJE 

 

Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2020. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

8. Dokumenty predkladané starostom obce 

8.11 Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce valaská v I. polroku 2023 

Predkladá Mgr. Peter. Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Valaská a rámcový program zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2023 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 (Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

9. Schválenie komunitného plánu obce Valaská na roky 2023 -2030 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb 

s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.  Paragraf 82 a  83 zákona o sociálnych službách 

ukladá obciam a mestám vypracúvať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými 

poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce 
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( mesta). Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný na obdobie 2023 až 2030 v zmysle 

zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prepisov, § 80 (ďalej 

„Zákon o sociálnych službách“). Zákon nadobudol platnosť 1.1.2009.  

 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 36/2022 

 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

 

SCHVAĽUJE 

 

Strategický  dokument:   Komunitný plán  sociálnych služieb obce Valaská na  obdobie  2023-

2030. 
 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

   

10. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZUŚ Valaská za školský rok 2021/2022 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 37/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

SCHVAĽUJE 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská,  za školský rok 2021/2022. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

11. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej 

školy za školský rok 2021/2022 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Dundovič  

 

Ing. Dundovič – informoval, že je úbytok žiakov v Základnej škole. Opýtal sa p. riaditeľky 

z MŠ, či Materskú školu vo Valaskej navštevujú aj deti, ktoré nemajú trvalý pobyt vo Valaskej? 

Vieme ich limitovať nástupom na prvý stupeň Základnej školy?  

 

Mgr. Babčanová – sú také praktiky, napríklad v Brezne, ale oficiálne by sa to nemalo robiť. 

Rodič má možnosť výberu MŠ a ZŠ.  

 

Ing. Rolincová, MSc. – aká je chorobnosť a máme k dispozícii nejakú štatistiku chorobnosti?  

 

Mgr. Babčanová – je veľký pokles detí z dôvodu chorobnosti a choré sú aj pani učiteľky.   

 

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

 

Uznesenie č. 38/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, 

Švermova 8, 976 46 Valaská,  za školský rok 2021/2022. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   
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Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

12. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Jaroslava Simana za školský rok 

2021/2022 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

 

Starosta otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil 

 

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

 

Uznesenie č. 39/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 

Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská,  za školský rok 2021/2022. 

 

Hlasovanie:  

Za: 10 Ing. Dundovič, PaedDr. Magera, Ing. Rolincová, MSc., PhDr. Kúdelková, Dobrotová, 

Bc. Mora, Ing. Bánik, Múka, Kováč, Vrbovský) 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0   

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

 

Skorší odchod poslankyne PhDr. Kúdelkovej z OcZ v čase o 17:50 hod 

13. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

Pán starosta informoval, že na Ocz je prítomná len riaditeľka MŠ vo Valaskej, pokiaľ by mali 

otázky, môžu ich podať písomne.  

 

 

14.  Interpelácie poslancov na starostu obce    

Ing. Rolincová,MSc. – sa opýtala, komu písomne podávať interpelácie, informovala sa, či boli 

spracované predchádzajúce interpelácie, pán starosta odpovedal, že sú spracované. Pán starosta 

odpovedal na otázku p. Ing. Rolincovej, MSc. Ohľadom Projektovej dokumentácie Tajch – 

architekt bol sankcionovaný za nedodržanie zmluvných podmienok, otázka na pána doktora – 

zubára – pán doktor má naďalej záujem o prenájom a prevádzkovanie Zubnej ambulancie 

v našej obci, ale stále vybavuje dokumenty potrebné ku otvoreniu ambulancie.   
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15.  Diskusia    

Ing. Dundovič – oboznámil problém s odpratávaním snehu z piatka na sobotu, keďže nebol na 

OcZ prítomný riaditeľ TS, opýtal sa, či boli pracovníci TS v teréne, pán starosta informoval, že 

sa pluhuje pri pokrývke snehu nad 5cm, nakoľko sa značne ničí technika, keďže pokrývka 

nebola taká vysoká, a pokiaľ to nie je nevyhnutné, potvrdil to aj pán Vrbovský.  P. Ing. 

Dundovič sa informoval ohľadom pyrotechniky počas Silvestra, či bude obec organizovať 

ohňostroj, p. Muka informoval, že kúpa pyrotechniky by bola zbytočná na základe toho, že obec 

šetrí finančné prostriedky. Pán PaedDr. Magera poznamenal, že cesty boli naozaj veľmi klzké 

a v obci sa nachádzajú cesty, ktoré sú nebezpečné, technika sneh odhrnul, ale neposýpala sa. P 

Muka informoval, že posyp na Ceste Osloboditeľov prebehol, ale že je bezpredmetný, keď autá 

chodia vysokou rýchlosťou a tým s posyp ničí. P. Ing. Rolincová, MSc. Informovala ohľadom 

prvoradej bezpečnosti pre chodcov posypávaním chodníkov, pozvala občanov na akciu výmeny 

hračiek, ktorá sa uskutoční v piatok a sobotu vo vestibule kultúrneho domu. P. Dobrotová 

navrhla zaujať stanovisko ohľadom zabezpečenia ohňostroja. Informatívne hlasovali za – 1 

poslanec, proti – 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal, p. Dobrotová informovala, že mesto Nitra 

sa vzdalo ohňostroju a peniaze použije na podporu útulku. P. Magera sa poďakoval všetkým 

členom za komisiu Životného prostredia. Keďže komisia bude zlúčená so Stavebnou komisiou. 

Novozvolenému predsedovi odporučil dvoch členov z rady občanov – p. Slezáková  - za životné 

prostredie a p. Sepeši za poľnohospodárov. Poďakoval p. referentke za 4 roky spolupráce.  

 

 

16.  Záver  

Pán starosta pozval všetkých na zapálenie 4. adventnej sviece na námestie v nedeľu o 15:00hod.  

a následne na koncert ZUŠ, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 16:00hod. Na záver starosta všetkým 

poďakoval, poprial Šťastné a veselé Vianočné sviatky a skonštatoval, že sme spoločne 

s poslancami, pracovníkmi úradu, Technickými službami urobili veľa práce. Ukončil riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

V obci Valaská, dňa 20.12.2022   

 

 

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

 Mgr. Peter Jenča 

                starosta obce 

 

 

 

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

       Bc. Marek Mora                                                  PaedDr. Matúš Magera 

   overovateľ zápisnice         overovateľ zápisnice 

 

 

 

 


