
 

 
 

Valaská, dňa 23. 3. 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 30. marca 2022 o 16.00 hodine 

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

 

 

 

 

S pozdravom 

 
 

Mgr. Peter Jenča , v. r.   

Starosta obce Valaská 

 

 

 

Zverejnené: 25. 3. 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 

mimoriadneho  rokovania  OcZ, konaného  dňa 30. marca 2022 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Procedurálne otázky 

4. Majetkové záležitosti 

4.1. Žiadosť Aleny Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.2.Žiadosť Anny Bielikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.3.Žiadosť Anny Kokavcovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.4.Žiadosť Antona Medveďa a Miloslavy Medveďovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.5.Žiadosť Bc. Alžbety Englerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.6. Žiadosť Blanky Zelenčíkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.7.Žiadosť Boženy Marenčákovej Tonhauserovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.8. Žiadosť Dušana Zemka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.9. Žiadosť Emílie Gibalovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.10. Žiadosť Evy Leitnerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.11. Žiadosť Evy Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.12. Žiadosť Zdenky Longauerovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.13. Žiadosť Veroniky Lániovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.14. Žiadosť Tomáša Teppera a Denisy Tepperovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.15. Žiadosť Richarda Datka a Ľubice Datkovej  o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.16. Žiadosť Petra Sorkovského a Mgr. Ľubice Sorkovskej o odkúpenie 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.17. Žiadosť Petra Pavlíka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.18. Žiadosť Miroslava Šiketa a Gabriely Šiketovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.19. Žiadosť Miroslava Mihoka a Jarmily Mihokovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 



4.20. Žiadosť Milana Benku a Lucie Benkovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.21. Žiadosť Michala Balcza o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.22. Žiadosť Matúša Švantnera a Ing. Miroslavy Švantnerovej o odkúpenie 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.23. Žiadosť Matúša Kocku o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.24. Žiadosť Márie Mojžišovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.25. Žiadosť Lenky Belkovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.26. Žiadosť Ladislava Kupca a Anny Kupcovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.27. Žiadosť Ladislava Kochana o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

4.28. Žiadosť Kataríny Predajnianskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.29. Žiadosť Jozefa Svinčiaka o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.30. Žiadosť Jozefa Piliara o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.31. Žiadosť Jaroslava Poliaka a Emílie Poliakovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.32. Žiadosť Jany Sedliačikovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.33. Žiadosť Ivany Kučerovej  o odkúpenie obecných pozemkov 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.34. Žiadosť Ivana Šucha o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.35. Žiadosť Ing. Petra Petrinca o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.36. Žiadosť Ing. Igora Čellára o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.37. Žiadosť Ing. Agáty Ostranskej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej 

oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.38. Žiadosť Igora Kováča a Janky Kováčovej o odkúpenie pozemku 

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

4.39. Žiadosť Heleny Vološínovej o odkúpenie pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

5. Záver 

 

 

 

Zverejnené: 25. 3. 2022 

Zvesené: 

Návrh programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva je zverejnený na webovom 

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


