
 

 
 

Valaská, dňa 18. 2. 2022 

Číslo spisu: 260/2022/ocu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

 

Podľa § 12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, 

ktoré sa bude konať dňa 23. februára 2022 o 16.00 hodine 

v zasadačke Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8, Valaská 

 

 

 

 

S pozdravom 

 
 

Mgr. Peter Jenča    

Starosta obce Valaská 

 

 

 

Zverejnené: 18. 2. 2022 

 Zvesené: 

 

 

 

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská tvorí prílohu tohto oznámenia 

OBEC VALASKÁ 

Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská 



OBEC VALASKÁ 

Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská 

 

 

 

 

Návrh programu 

21. riadneho  rokovania  OcZ, konaného  dňa 23. februára 2022 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Správa o plnení uznesení k 31. januáru 2022 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce Valaská 

5.1. Správa č. 1/2022 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

7. Návrhy VZN 

7.1.Návrh VZN 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  

8. Ekonomické záležitosti 

8.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Rozpočtové opatrenie 

v kompetencii starostu č. 12/2021 

8.2. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – Účelové rozpočtové opatrenie č. 

13/2021 

8.3. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

8.4. Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2022 

8.5. Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2022 

8.6.Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2022 

8.7. Stav pohľadávok za rok 2021 

8.8. Schválenie výšky stočného pre všetkých producentov odpadovej vody, ktorí 

vypúšťajú odpadové vody verejnou kanalizáciou vo vlastníctve obce Valaská 

8.9.Informácia o projektovej dokumentácií Telocvičňa pri ZŠ Jaroslava Simana  

8.10. Schválenie návrhov Urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom Valaská” a 

“IBV Pod Lipovou Valaská” 

9. Majetkové záležitosti 

9.1. Žiadosť Packeta Slovakia, s.r.o. o prenájom obecného pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.2. Výzva k podpísaniu nájomnej zmluvy – rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Valaská 

9.3. Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.4.Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.5.Žiadosť Ivana Šucha k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

9.6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.7.Žiadosť Ivany Kučerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 



9.8.Žiadosť Denisy Tepperovej a Tomáša Teppera k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.9.Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.10. Žiadosť Veroniky Lániovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.11. Žiadosť Dušana Zemku k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.12. Žiadosť Jany Sedliačikovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.13. Žiadosť Evy Leintnerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.14. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.15. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.16. Žiadosť Mgr. Ľubici Sorkovskej a Petra Sorkovského k odkúpeniu 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.17. Žiadosť Emílie Gibalovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.18. Žiadosť Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.19. Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.20. Žiadosť Anny Bielikovej k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.21. Žiadosť Matúša Kocku k odkúpeniu pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9.22. Žiadosť Boženy Marenčákovej Tonhauserovej k odkúpeniu pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

10. Rôzne 

10.1.  Návrh na menovanie člena komisie obecného zastupiteľstva Zboru pre 

občianske záležitosti vo Valaskej 

10.2.  Vyhodnotenie PHSR obce Valaská, za rok 2021 

10.3.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 – 2022, za rok 

2021 

11. Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

12. Interpelácie poslancov na starostu obce 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

 

Zverejnené: 18. 2. 2022  

Zvesené: 

Návrh programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva je zverejnený na webovom 

sídle obce (www.valaska.sk), v záložke materiál na zasadnutie OcZ. 


