UZNESENIE
z 12 riadneho rokovania
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 18. novembra 2020

________________________________________________________________
K bodu 4 programu: Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská
k 31. 10. 2020
___________________
____

Uznesenie č. 84/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská

BERIE NA VEDOMIE
Správu o plnení uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 10. 2020

V obci Valaská, dňa 20. novembra 2020
.......................................
Mgr. Peter Jenča
Starosta obce Valaská

Správa o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Valaská k 31. 10.
2020

2020

Číslo
Znenie prijatého uznesenie
uznesenia
55/2020
Schválenie programu rokovania

2020

56/2020

Návrh na zmenu programu rokovacieho poriadku komisií
obecného zastupiteľstva doplnenie bodu programu 10.4

2020

57/2020

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

2020

58/2020

Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Valaská, konaného 16. 9. 2020

2020

59/2020

I/ BERIE NA VEDOMIE
Splnené,
vyhodnotenie pripomienkového
konania k návrhu vypustiť zo
Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2020 sledovania
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská
II/ UZNÁŠA SA
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods.
5, § 7 ods. 2 podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská č. 3/2020
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská

2020

60/2020

I/ BERIE NA VEDOMIE
Splnené,
vyhodnotenie pripomienkového
konania k návrhu vypustiť zo
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o zrušení sledovania
Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999
o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú
vo vlastníctve obce
II/ UZNÁŠA SA
V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne
záväznom nariadení č. 4/2020 o zrušení Všeobecne
záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji
nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo
vlastníctve obce

Rok

Informácie na
OZ 04.11.2020
Informatívne,
vypustiť zo
sledovania
Informatívne
vypustiť zo
sledovania
Informatívne
vypustiť zo
sledovania
Uznesenia sa
plnia

2020

61/2020

I/ BERIE NA VEDOMIE
Splnené,
vyhodnotenie pripomienkového
konania k návrhu vypustiť zo
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o zrušení sledovania
Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012
o podmienkach
prevádzky
kultúrneho
domu
a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome
II/ UZNÁŠA SA
V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecne
záväznom nariadení č. 5/2020 o zrušení Všeobecne
záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012
o podmienkach
prevádzky
kultúrneho
domu
a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome.

2020

62/2020

SCHVAĽUJE
Splnené,
Zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 50/2020 vypustiť zo
v celosti, prijatého na rokovaní obecného zastupiteľstva sledovania
dňa 24. júna 2020.
Predmetným uznesením poslanci zobrali na vedomie
žiadosť Anny Havašovej a Miroslava Oravca, tr. bytom
Hronská 408/29, 976 46 Valaská
a schválili 3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých
poslancov
a) Prebytočnosť pozemku parc. C-KN č. 1854 druh
pozemku: záhrada o výmere 92 m2 vo vlastníctve obce
Valaská, zapísaná v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec
Valaská, kat. úz. Valaská za účelom predaja.
b) Zámer a spôsob predaja pozemku parcela C-KN č.
1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92 m2 ,v celosti
vo vlastníctve obce Valaská, zapísaného v LV č. 980 pre
Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, žiadateľom Anne
Havašovej a Miroslavovi Oravcovi, obaja trvale bytom
Hronská 408/29, 976 46 Valaská. Dôvodom pre predaj tu
uvedeného pozemku je daný umiestnením pozemku, ktorý
je zastavaný stavbou a tvorí priľahlý pozemok ku stavbe,
ktorá je reálne aj oplotená a takýmto spôsobom aj
žiadateľmi užívaná. Za kúpnu cenu 5€/m², cena celkom
460€.

2020

63/2020

I. 1. Berie na vedomie žiadosť p. Anne Havašovej
a Miroslavovi Oravcovi, o odkúpenie pozemku v k.ú
Valaská.
 parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada
o výmere 92m2 evidovaná v katastri

Splnené, zmluva
pripravená na
podpis. Vypustiť
zo sledovania

2020

64/2020

nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
odbor katastrálny, na LV č. 980 v prospech
obce Valaská v celosti.
II. Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce
Valaská
 parcela C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada
o výmere 92m2 evidovaná v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
odbor katastrálny, na LV č. 980 v prospech
obce Valaská v celosti.
za prebytočný.
III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov
 predaj pozemku parcela C-KN č. 1854, druh
pozemku: záhrada o výmere 92 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 č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, žiadateľom Anne
Havašovej a Miroslavovi Oravcovi, obaja trvale
bytom Hronská 408/29, 976 46 Valaská. Dôvodom
pre predaj je umiestnenie pozemku, ktorý je
zastavaný stavbou a tvorí priľahlý pozemok ku
stavbe, ktorá je reálne aj oplotená a takýmto
spôsobom aj žiadateľmi užívaná.
 Kúpna cena: 4.00,-Eur/m2, cena celkom 368,- Eur.
za podmienky:
správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude
znášať kupujúci
SCHVAĽUJE
Zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 51/2020
v celosti, prijatého na rokovaní obecného zastupiteľstva
dňa 24. júna 2020.
Predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie žiadosť o nájom pozemkov Karola Krumpála,
trvale bytom Cesta Osloboditeľov 181/89, 976 46 Valaská,
nar. 03.08.1980, a schválilo
a) Prebytočnosť majetku Obce Valaská a to pozemku CKN parcela č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere 137
m2 v celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku:
záhrada o výmere 52 m2 , v celosti, nehnuteľnosti zapísané
v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz.
Valaská Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny za
účelom ich prenájmu

Splnená, zmluva
zverejnená.
Vypustiť zo
sledovania.

b)
3/5 (slovom trojpätinovou) väčšinou všetkých
poslancov schválilo zámer a spôsob prenájmu pozemkov:
parcela C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada o výmere
137 m2 v celosti a parcela C-KN č. 451, druh pozemku:
záhrada o výmere 52 m2 , v celosti, nehnuteľnosti zapísané
v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz.
Valaská za účelom zrekultivovania pozemku na
pestovanie čučoriedok, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, žiadateľovi Karolovi
Krumpálovi, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 181/89,
976 46 Valaská za cenu 0,10€/m² na dobu neurčitú, s
výpovednou lehotou 3 (tri) mesiace, účel nájmu: pre
záhradkárske účely.
2020

65/2020

I. Berie na vedomie
Žiadosť Karola Krumpála, Cesta Osloboditeľov
181/89, 976 46 Valaská, o nájom pozemkov parcely
C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere 52m²
a parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada
o výmere 137m², v k.ú Valaská, vedenej Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská v celosti.
II. Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce
Valaská:
parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada o výmere
52m² a parcely C-KN č. 452, druh pozemku: záhrada
o výmere 137m², v k.ú Valaská, vedenej Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská v celosti.
za prebytočný.
III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
nájom nehnuteľného majetku obce Valaská:
 parcely C-KN č. 451, druh pozemku: záhrada
o výmere 52m² a parcely C-KN č. 452, druh
pozemku: záhrada o výmere 137m², v k.ú Valaská,
vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 980, v prospech
obce Valaská v celosti, z dôvodu rekultivácie
pozemku za účelom pestovania čučoriedok.
pre nájomcu: Karol Krumpál, Cesta Osloboditeľov
181/89, 976 46 Valaská
doba nájmu: neurčitá, s výpovednou dobou 3

Splnené, zmluva
zverejnená.
Vypustiť zo
sledovania.

mesiace
účel nájmu: pre záhradkárske účely
výška nájmu: 0,10€/m²/rok
2020

66/2020

I. Berie na vedomie
Žiadosť Radovana Králika – K.M.Š., Tehelná 465/3,
976 46 Valaská, o nájom pozemkov parcely C-KN č.
1/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 175m²,
v k.ú Valaská, vedenej Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980,
v prospech obce Valaská v celosti.

Splnené, zmluva
zverejnená.
Vypustiť zo
sledovania.

II. Vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok obce
Valaská:
parcely C-KN č. 1/1, druh pozemku: ostatná plocha
o výmere 175m², v k.ú Valaská, vedenej Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 980, v prospech obce Valaská v celosti.
za prebytočný.
III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
nájom nehnuteľného majetku obce Valaská:
 parcely C-KN č. 1/1, druh pozemku: ostatná
plocha o výmere 175m², v k.ú Valaská, vedenej
Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 980, v prospech
obce Valaská v celosti, z dôvodu že sa jedná
o pozemok, ktorý svojou využiteľnosťou
a polohou nie je pre obec zaujímavý a rovnako
aj pre potencionálnych záujemcov ( okrem
žiadateľa). Tým, že obec časť pozemku
prenajme, zbaví sa tak záťaže spojenej
s údržbou pozemku a ešte k tomu získa
finančné prostriedky.
pre nájomcu: Radovan Králik – K.M.Š., IČO:
37635921, Tehelná 465/3, 976 46 Valaská
doba nájmu: neurčitá, s výpovednou dobou 3
mesiace
účel nájmu: vzorková predajňa strešných krytín
výška nájmu: 0,50Eur/m2/rok
2020

67/2020

I.
Berie na vedomie
žiadosť p. Soni Rafajovej o odkúpenie pozemku v k.ú
Valaská.

Splnené, zmluva
pripravená na



parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada podpis. Vypustiť
zo sledovania.
o výmere 331m2 evidovaná v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
odbor katastrálny, na LV č. 980 v prospech
obce Valaská v celosti.
II. Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce
Valaská
 parcela C-KN č. 1454, druh pozemku: záhrada
o výmere 331m2 evidovaná v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
odbor katastrálny, na LV č. 980 v prospech
obce Valaská v celosti.
za prebytočný.
III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov
 predaj pozemku parcela C-KN č. 1454, druh
pozemku: záhrada o výmere 331 m2v 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 č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, žiadateľke
Soni Rafajovej, trvale bytom Partizánska
č.533/6, 976 46 Valaská. Dôvodom pre predaj
tu uvedeného pozemku je, že pozemok sa
nachádza bezprostredne vedľa pozemku
žiadateľky a prístup k nemu je možný iba zo
strany žiadateľky. Žiadateľka uvedenú parcelu
dlhodobo užíva ako záhradu. Vysporiadanie
majetkových vzťahov s obcou.
Kúpna cena: 4 Eur/1m2, cena celkom 1324 Eur
za podmienky:
 správne poplatky spojené s prevodom
vlastníctva bude znášať kupujúci
2020

68/2020

2020

69/2020

BERIE NA VEDOMIE
Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2020
BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 3/2020

Informatívne,
vypustiť zo
sledovania
Informatívne,
vypustiť zo
sledovania

2020

70/2020
a)

b)

SCHVAĽUJE
Splnené,
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 vypustiť zo
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. sledovania.
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. 4/2020
použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na úhradu kapitálových výdavkov

2020

71/2020

BERIE NA VEDOMIE
Stav pohľadávok obce za I. polrok 2020

2020

72/2020

SCHVAĽUJE
návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce
Valaská:
a) fyzickej osobe: Pavol Bartoš v sume 20 025,68
Eur
b) fyzickej osobe: Ondrej Adamovič v sume
2 247,80 Eur
c) fyzickej osobe: Nataša Papáneková v sume
2 116,96 Eur
d) fyzickej osobe: Ladislav Bartoš v sume 1 869,58
Eur
e) fyzickej osobe: Slavomír Puška v sume 958,00
Eur
f) fyzickej osobe: Marián Markus v sume 516,89
Eur
g) fyzickej osobe: Zdeno Harvan v sume 727,50
Eur
h) fyzickej osobe. Róbert Baran v sume 822,03 Eur
i) fyzickej osobe: Milan Longauer v sume 434,47
Eur
j) fyzickej osobe: Roman Longauer v sume 331,93
Eur
k) fyzickej osobe: Zdenko Harčárik v sume 787,92
Eur
l) fyzickej osobe: Jozef Baraník v sume 96,06 Eur
m) fyzickej osobe: Miroslav Malega v sume
1 961,74 Eur
n) fyzickej osobe: Ivan Švantner v sume 349,63 Eur
o) fyzickej osobe: Ľubomír Oláh v sume 398,02 Eur
p) fyzickej osobe: Ján Štulajter v sume 1 948,79 Eur

Informatívne,
vypustiť zo
sledovania.
Splnené,
odpísané.
Vypustiť zo
sledovania

2020

73/2020

SCHVAĽUJE
návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane
a poplatky obce Valaská:

V plnení, do
konca Októbra
splnené.

a) spoločnosti METALREZ, s.r.o., v konkurze
IČO: 366 384 80 sídlo Strojárenská 19, Valaská
- Piesok v sume 6 966,22 Eur,
b) spoločnosti DSC a.s, IČO:358 117 90 sídlo
Strojárenská 19, 38, Valaská - Piesok v sume
572,-Eur,
c) spoločnosti BBSK STELL s.r.o., IČO:360 312
16 sídlo Mlynská 42, Selce v sume 572,- Eur
d) spoločnosti DSC Mostáreň a.s., IČO: 360 508 90,
Strojárenská 19, Valaská – Piesok v sume
1 285,77,- Eur
e) fyzickej osobe: Eva Sedláčková, nar. 16. 8.
1959, trvale bytom: Nám. 1. mája 159/1,
Valaská v sume 143,40 Eur
f) fyzickej osobe: Anna Štábelová, nar. 6. 6. 1944,
trvale bytom: TDH 443/27, Valaská v sume
33,19 Eur
g) fyzickej osobe: Jozefína Adamovičová nar. 15. 3.
1944, trvale bytom: Hronská 429/22, Valaská v
sume 24,96 Eur
h) fyzickej osobe: Anton Havrila, nar. 28. 6. 1952,
trvale bytom: Potôčky 77/5, Valaská, v sume
101.30 Eur
i) fyzickej osobe: Milan Šperka, nar. 4. 11. 1945,
trvale bytom: Valaská, v sume 49,77 Eur
j) fyzickej osobe: Peter Adamovič, nar. 27. 2. 1970,
trvale bytom: Hronská 429/22, Valaská, v sume
129,99 Eur
k) fyzickej osobe: Robert Baran, nar. 21. 7. 1967,
trvale bytom: Hronská 429/22, Valaská v sume
70,73 Eur
2020

74/2020

SCHVAĽUJE
Návrh na odpis účtu 042 – obstaranie majetku v sume
65 047,20 EUR na základe odporúčaní audítorky. Jedná
sa o projektovú dokumentáciu na vybudovanie
kanalizácie, podľa ktorého bola realizácia vykonávaná
spoločnosťou StVS, a.s. – a nie je predpoklad využitia
tohto projektu do budúcnosti. Po schválení odpísania
obecným zastupiteľstvom, bude účet odpísaný na ťarchu
účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.

2020

75/2020

I/ BERIE NA VEDOMIE
Informatívne,
Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie vypustiť zo
Technické služby Valaská za rok 2019
sledovania.

Splnené,
vypustiť zo
sledovania.

II/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie príspevkovej organizácie – Technické
služby Valaská, hospodársky výsledok po zdanení
z hlavnej činnosti vo výške – 4 435,10 Eur, hospodársky
výsledok po zdanení podnikateľskej činnosti vo výške
27,80 Eur. Zisk sa použije na tvorbu rezervného fondu
príspevkovej
organizácie
a na
vykrytie
straty
z hospodárskej činnosti z minulých rokov
2020

76/2020

BERIE NA VEDOMIE
Informatívne,
Správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické vypustiť zo
služby Valaská za I. polrok 2020
sledovania

2020

77/2020

I/ PREROKOVALO
upozornenie prokurátora č. Pd 73/20/6603-2 za účelom
odstránenia porušenia ustanovenia § 22 ods. 9, ods. 10,
ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti (ďalej len „zákon o veterinárnej
starostlivosti“)
II/ ODPORÚČA
Obecnému úradu prijať opatrenia
A/ na zabezpečenie zariadenia alebo prevádzku
karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá alebo
ktorým sa bude podieľať na prevádzke karanténnej
stanice alebo útulku pre zvieratá
B/ uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou
schválenou dna odchyt túlavých zvierat
C/ prijať opatrenie, na základe ktorého bude zabezpečené
prevzatie túlavého zvieraťa nájdeného na území obce od
nálezcu a jeho umiestnenie v karanténnej stanici alebo
útulku pre zvieratá

2020

78/2020

I/ BERIE NA VEDOMIE
V plnení.
A/že starosta obce Valaská sa rozhodol v súlade s § 36
Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie CENA
STAROSTU OBCE týmto jednotlivcom:
1/ Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. – operný
a zborový dirigent, pedagóg a bývalý úspešný absolvent
Základnej umeleckej školy vo Valaskej. Predstavil sa
v mnohých krajinách sveta, patrí k členom odbornej
poroty. Pôsobil v Opere SND, Národnom divadle
v Ostrave a v Štátnej opere Banská Bystrica.
2/ Mgr. Eva Hanková - učiteľka II. stupňa. Od roku 2011
bola menovaná za zástupkyňu RŠ. Počas 27. ročného
pôsobenia sa venovala vzdelávaniu žiakov formovaniu
k vzťahu k literatúre. Pripravovala žiakov na rôzne súťaže,
kde reprezentovali nielen školu, ale aj obec Valaská.

V plnení,
zmluvy
pripravené pre
odchyt
a starostlivosť
o zvieratá. Pani
Strmeňovej išla
výzva na
odpratanie jej
koterca.

Podieľala sa na skvalitňovaní vyučovacieho procesu
a podmienok vyučovania žiakov.
3/ Blažena Pastírová – dlhoročná poslankyňa, ktorej záleží
na riešení problémov v obci, pomáha v sociálnej,
stavebnej oblasti a životnom prostredí. Pracuje v spolkoch
Urbár, Betliar, Smer – SD, stará sa o bytové spoločenstvo
na Októbrovej ulici, pomáha pri riešení rómskej
problematiky.
4/ Anna Gondová – aktívne sa zapájala do kultúrneho
a spoločenského diania v obci. Pred 15 rokmi sa stala
predsedníčkou OZ – Pekný deň, ktorý pomáha oživiť kul.
podujatia napr. Súťaž o najchutnejšiu haruľu, Festival
dychových hudieb, Fašiangy a podobne. Jej snahou je
založenie detskej folklórnej skupiny Zvončok.
5/ Darina Felnerová – pôsobila na ZŠ od roku 1973 do
roku 1990 ako riaditeľka. Intenzívne sa venovala
vzdelávaniu žiakov, viedla kolektív pedagógov. Bola
iniciátorkou mnohých mimoškolských aktivít.
6/ Terézia Poliaková – úspešná biatlonistka v klube
Valaská – Osrblie, ktorá reprezentovala nielen rodnú obec,
ale našu krajinu. K jej najväčším úspechom patrí: 5. miesto
na ZOH v Peong Chang v roku 2018, 6. miesto na
Majstrovstvách sveta v Ostersunde v roku 2019 a 6.
miesto na Majstrovstvách Európy v roku 2015 a mnoho
ďalších.
B/ že starosta obce Valaská sa rozhodol v súlade s § 36
Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie CENA
STAROSTU OBCE In MEMORIAM:
1/ Paula Simanová – dlhoročná členka MO MS vo
Valaskej, a najstaršia občianka našej obce. Skromný,
pracovitý človek, matka – ktorá vychovala dve deti. Mala
veľkú zásluhu, že jej syn aj napriek veľkým prekážkam sa
stal významným a výnimočným chirurgom svetového
mena, ktorý zviditeľnil rodnú Valaskú.
II/ UDEĽUJE
A/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 35
Štatútu obce Valaská ocenenie CENA OBCE VALASKÁ
týmto jednotlivcom:
1/ Mgr. Eva Kúdelková – učiteľka, vychovávateľka,
poslankyňa
a funkcionárka
v spoločenských
organizáciách. Celý svoj život venovala deťom, príprave
na rôzne súťaže, ochotnícku činnosť a pod. Za svoju prácu
dostala Čestné uznanie Rady ONV v Banskej Bystrici,
Pamätnú medailu ÚV SZŽ k 35. výročiu oslobodenia
a Čestný odznak vlády ČSSR ÚRO ako Víťaz

socialistickej súťaže 1980. Od roku 2010 do 2018
pracovala ako predsedníčka ZO JDS.
2/ Viera Zelenčíková – všestranná športovkyňa, bývalá
reprezentantka Československa, držiteľka mnohých
medailí
a ocenení,
najlepšia
atlétka
klubu
v deväťdesiatich rokoch, držiteľka 5 rekordov Slovenska
veteránok.
3/
PaedDr. Dušan Sliačan – pedagóg, bývalý starosta
obce Valaská, dlhoročný člen výboru Matice Slovenskej,
člen spevokolu Lipka. Celý život sa podieľal na rozvoji
obce najmä v oblasti kultúry a spoločenského života.
4/
Peter Turňa – od roku 2011 Zaslúžilý člen
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenska. V hasičstve
pôsobil od roku 1966, pomáhal pri ochrane životov,
zdravia a majetku ľudí. Vysoký hasičský funkcionár, ktorý
za svoju prácu dostal mnohé vyznamenania napr. Za
príkladnú prácu, Za zásluhy, Za statočnosť a prestížne
vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany CTIF - Rad
svätého Floriána.
B/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 35
Štatútu obce Valaská ocenenie CENA OBCE VALASKÁ
In MEMORIAM týmto jednotlivcom:
1/ Páter Alojz Kolmačka / 17.7.1917 – 19.11.1982 / kňaz, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a zviditeľnenie Valaskej
a aj záchranu celej obce v II. svetovej vojne pred
vypálením
2/ Vdp. Anton Vačko, dekan – farár / 14.11.1914 –
3.9.1986 / - kňaz, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
a zviditeľnenie Valaskej. Zaslúžil sa o postavenie novej
fary vo Valaskej. V našej farnosti pôsobil 42 rokov.
Pokračovanie uznesenia OcZ č. 78/2020 zo dňa 16. 9.
2020
3/ Mgr. Ján Weiss - etnograf, folklorista, hudobník,
fotograf, kultúrno – osvetový pracovník. Zachovával
zvyky a tradície v našej obci, iniciátor krnohových
pretekov v regióne. Významnou mierou sa pričinil o vznik
monografie Valaskej a publikácie Valaská a Valašťania
obrazom a slovom, ktorá v roku 2017 získala ocenenie
v súťaži
fotopublicistov
Slovenského
syndikátu
novinárov.
C/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 34
Štatútu obce Valaská ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE
VALASKÁ týmto jednotlivcom:
1/ MUDr. Jozef Ďuriš – lekár, pediater, ktorý celý
profesijný život od roku 1960 venoval detským pacientom

vo Valaskej. Obetavý, láskavý a rozhodný lekár, ktorý
pediatrický obvod so sídlom vo Valaskej pozdvihol
a udržal na vysokej úrovni. Za jeho príkladnú prácu mu
bolo udelené ocenenie ministrom zdravotníctva.
D/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 34
Štatútu obce Valaská ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE
VALASKÁ In MEMORIAM týmto jednotlivcom:
1/ Andrej Zafka - učiteľ, správca školy, kantor, organista
v miestnom kostole, za 36 ročné pôsobenie v obci dostal
vyznamenanie od ministerstva školstva, zastával úrad
svetského predsedu školskej stolice
2/ Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc. - Lekár, chirurg,
pozdejšie plastický chirurg, maliar, autor odbornej
literatúry. Ako mladý medik pomáhal v podbrezovskej
a neskôr v bratislavskej nemocnici. Vykonal viac ako
šesťtisíc operácií. Za celoživotné dielo mu bola udelená
zlatá medaila Purkyňovej lekárskej spoločnosti. V roku
1992 bol na návrh vedeckej rady vymenovaný za profesora
plastickej a estetickej chirurgie.
2020
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I/ BERIE NA VEDOMIE
Správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno – Valaská
II/ ODPORÚČA
Starostovi obce písomne postúpiť zistené nedostatky
investorovi stavby

Informatívne,
zistené
nedostatky boli
zaslané p.
Kamenskému.

80/2020

I/ ODPORÚČA
Obecnému úradu pripraviť Návrh Rokovacieho poriadku
komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská na
najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

81/2020

I/ UKLADÁ
komisiám finančnej, stavebnej, kultúrnej a komisií
životného prostredia prerokovať víťazný návrh
rekonštrukcie námestia
II/ŽIADA
starostu obce o zorganizovanie stretnutia poslancov
a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve s autormi
víťazného návrhu za účelom prerokovania návrhu
rekonštrukcie námestia a pripomienok komisií a ich
možného zapracovania do výslednej projektovej
dokumentácie do najbližšieho rokovania obecného
zastupiteľstva

V plnení, návrh
bude predložený
na najbližšom
rokovaní
obecného
zastupiteľstva.
V plnení,
stretnutie sa
konalo.
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