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 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej na 27. januára 2022 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. Návrh VZN Obce Valaská Belá č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce
Valaská Belá.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá č.2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Valaská Belá.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Valaská Belá, vrátane
programov a podprogramov na roky 2022 – 2024.
5. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2022 – 2024 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2022 - 2024.
6. Návrh plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská
Belá na I. polrok 2022.
7. Žiadosť Vladimíra Čermáka, Sekurisova 14, Bratislava o odkúpenie pozemku.
8. Žiadosť Jozefa Iskru a manž. Márie, rod. Pružincovej, Valaská Belá 547 o kúpu
časti obecného pozemku.
9. Žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou o udelenie súhlasu
s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme.
10. Žiadosť Ing. Martiny Furkovej, Valaská Belá 1494 o prenájom priestorov bývalej
zubnej ambulancie v budove zdravotného strediska vo Valaskej Belej.

11. Dodatok č. 1 k Vnútroorganizačnej smernici Obce Val. Belá č. 2/2016 na
prenajímanie priestorov a vyhlásenie v miestnom rozhlase.
12. Rôzne.
13. Uznesenie, záver.

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zúčastníte.
Teším sa na stretnutie s Vami.

Valaská Belá 21. 1. 2022
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

