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NÁVRH UZNESENIA 

z 23. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 22. júna 2022 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania  

    ___________________     ____ 

 

Uznesenie č. ..... /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

Program 23. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská 

2. Schválenie programu rokovania 

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

komisie)  

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 5. 2022 

5. Materiály hlavnej kontrolórky obce  

     5.1. Správa hlavnej kontrolórky obce č. 3/2022 o výsledku kontroly 

     5.2. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Valaská na II. polrok 2022 

6.          Ekonomické záležitosti 

        6.1. Schválenie záverečného účtu obce Valaská za rok 2021  

         6.2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Valaská za 

rok  2021 

        6.3. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021  

        6.4. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská 

         6.5. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – vodné, stočné 

         6.6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok – odpredaj obecných bytov 

         6.7. Rozhodnutie  o upustení vymáhania pohľadávok v kompetencii starostu obce 

         6.8. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

7.      Majetkové záležitosti  

     7.1. Žiadosť Martina Andrišeka o prenájom garáže a časti pozemku  z dôvodu hodného   

osobitného zreteľa 

     7.2.  Žiadosť manželov Petra Majchúta a Evy Majchútovej o odkúpenie obecného pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.3.  Žiadosť Ing. Ľudovíta Šályho a manželky Doc. Ing. Dagmar Šályovej, CSc. Ing. Vlasty 

Sásovej, Ing. Romana Šályho o odkúpenie obecného pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
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     7.4.  Žiadosť Pavla Dobrotu o prenájom obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

     7.5. Žiadosť Romana Pekára o odkúpenie obecných pozemkov v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.6.  Žiadosť Romana Muchu o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.7.   Žiadosť Petra Šimka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

          7.8. Žiadosť manželov Vladimíra Paprčku a Kataríny Paprčkovej o odkúpenie obecného 

pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.9. Žiadoť Roderika Oboňu a Róberta Oboňu o odkúpenie obecného pozemku  

v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.10. Žiadosť manželov Maroša Ľuptovčiaka a Beaty Ľuptovčiakovej o odkúpenie 

obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.11.  Žiadosť Petra Čiefa o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

     7.12. Žiadosť Boženy Šárikovej o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

     7.13. Žiadosť Viliama Vetráka o odkúpenie obecného pozemku  v záhradkárskej oblasti 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

8.    Rôzne  

     8. 1. Správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Valaská za  

rok 2021 

     8.2.  Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana Valaská – Školská jedáleň 

     8.3.  Správa o hospodárení Základnej školy J. Simana - ŠKD 

     8.4.  Správa o hospodárení MŠ za rok 2021 

     8.5. Správa o hospodárení ZUŠ Valaská za rok 2021 

     8. 6. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce   

Valaská v II. polroku 2022  

     8. 7. Schválenie poplatku za sobáš mimo obradnej siene 

     8. 8. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov OcZ, počtu poslancov OcZ z dôvodu 

vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby orgánov samosprávnych krajov 

na roky 2022 - 2026 

     8. 9.  Ústna informácia predsedom komisií zriadených pri OcZ o činnosti komisií v I. polroku  

2021 
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9.  Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov príspevkových a 

rozpočtových organizácií zriadených obcou  

10. Interpelácie poslancov na starostu obce  

11. Diskusia  

12. Záver 

 

 

 

V obci Valaská, dňa ...........   

          ....................................... 

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


