
 

 
 

Valaská, dňa 16. 6. 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 22. júna 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: 16. 6. 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 

23. riadneho  rokovania  OcZ, konaného  dňa 22. júna  2022 

 

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 

     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. Žiadosť 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  2022 

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 

 

Zverejnené: 16. 6.  2022  

Zvesené: 

Návrh programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva je zverejnený na webovom 

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


