Obec

Valaská

Belá

Podľa ustanovenia §-u 12 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej na 24. septembra 2020 o 16,30 h. do zasadačky Obecného úradu
vo Valaskej Belej.

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie hasičskej zbrojnice a podpísanie
zmluvy o dielo.
3. Výsledky verejného obstarávania na vykurovanie zdravotného strediska
a podpísanie zmluvy o dielo.
4. Žiadosť Jaroslava Králika o prenájom obecných rozhlasových stĺpov.
5. Žiadosť Resmont s.r.o o prenájom nebytových priestorov.
6. Návrh členov Rady školy pre ZŠ s MŠ Valaská Belá 242 za zriaďovateľa.
7. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 2020.
8. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o dielo Technologický servis ČOV AT-75 ovál
Valaská Belá zo dňa 27.02.2020
9. Ukončenie nájomného vzťahu medzi Obcou Valaská Belá a Jánom Hoferom, so
sídlom: Kollárová 22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 738 výpoveďou,
vrátane vzájomného finančného vysporiadania.
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá na II.
polrok 2020.
11. Schválenie rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Belej na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.
12. Správa hlavného kontrolóra v obci Valaská Belá.

13. Schválenie obecného podniku vo forme obchodnej spoločnosti s názvom "Obecný
podnik Valaská Belá, s. r. o., so sídlom: Valaská Belá" a predmetov podnikania.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
15. Rôzne.
16. Uznesenie, záver.
Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zúčastníte.
Teším sa na stretnutie s Vami.
Valaská Belá 18. 09. 2020
Ing. Miloš Cúcik
starostu obce

