
Návrh  uznesení  na  19. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

dňa  5. apríla 2017 

 

1. Otvorenie 

 

2. Schválenie programu rokovania 

Uznesenie č. 428/2017  

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

program 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

Hlasovanie:  

 

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

predsedajúci určil: 

za zapisovateľa : Mgr. Roman Hadžega, prednosta OcÚ 

za overovateľov zápisnice:  

 

Uznesenie č.   

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

volí 

návrhovú komisiu v zložení: 

a) predseda: 

b) členovia: 

Hlasovanie:  

 

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

berie na vedomie 

ústnu informáciu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho  rokovania OcZ zo dňa 1.3.2017 

Hlasovanie: 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská na 1. polrok 2017 

Hlasovanie: 

 
6. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

schvaľuje 

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v predloženom rozsahu 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

 



7. Rôzne 

7.1. Upozornenie prokurátora zo dňa 10. 01. 2017 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/berie na vedomie  
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o 

prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 2/17/6603-4 zo dňa 10. 01. 2017, 

zaevidované pod číslom 64/2017 dňa 12. 01. 2017 

II/vyhovuje  

upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno  podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o 

prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 2/17/6603-4 zo dňa 10. 01. 2017, 

zaevidované  pod číslom 64/2017 dňa 12. 01. 2017 

III/ prijíma 

adekvátne opatrenie, aby v budúcnosti nedochádzalo k vytýkanému pochybeniu 

Hlasovanie: 

  

 

7.2. Upozornenie prokurátora zo dňa 11. 01. 2017 

Uznesenie č. 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

I/berie na vedomie  
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o 

prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 153/16/6603-4 zo dňa 11. 01. 2017, 

zaevidované  pod číslom 82/2017 dňa 16.01.2017 

II/vyhovuje  

upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno  podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o 

prokuratúre v znení neskorších predpisov číslo jednania:  Pd 153/16/6603-4 zo dňa 11. 01. 2017, 

zaevidované  pod číslom 82/2017 dňa 16.01.2017 

III/ prijíma 

adekvátne opatrenia, aby v budúcnosti nedochádzalo k vytýkanému pochybeniu 

Hlasovanie: 

 


