
 

 
 

Valaská, dňa 9.12.2022 

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  15. decembra 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: 9.12.2022 

 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 

1. riadneho rokovania OcZ, konaného dňa 15. decembra 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 30. 11. 2022 

5. Návrhy VZN  

5.1. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce             

       Valaská  

     5.2. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi      

             a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

     5.3.  Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu  

             a ochranne nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská 

     5.4.  Návrh dodatku č. 9 k VZN č. 5/2013 o financovaní Materskej školy, Základnej  

             umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  V 

             Valaská 

     5.5.  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 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 

6.          Ekonomické záležitosti 

      6.1.  Správa o vykonaných zmenách rozpočtu 

      6.2   Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

      6.3  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 2023 - 2025 a 

návrhu rozpočtu na rok 2023 

      6.4.  Návrh rozpočtu obce Valaská na roky 2023 – 2025 

      6.5.   Plán investičných akcií na rok 2023 

      6.6.  Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2023 

      6.7.  Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2023 

      6.8   Poskytnutie dotácií pre účely spoločenských služieb v roku 2023 

7.           Majetkové záležitosti  

 7.1.  Žiadosť Ivana Kolokoča  o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti   

         z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.2.  Žiadosť Ing. Jána Marcineka o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej  

        oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.3.  Žiadosť MUDr. Juraja Pepicha o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej   

        oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.4. Žiadosť Kristiána Kardhorda o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej  

        oblasti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  7.5.  Žiadosť manželov Vladimíra Pribylu a Bc. Zuzany Pribylovej o odkúpenie  

          obecného pozemku v záhradkárskej oblasti z dôvodu hodného osobitného  

          zreteľa 

  7.6.  Žiadosť Petra Nagyho o odkúpenie obecného pozemku v záhradkárskej oblasti  



        z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 7.7. Žiadosť Bc. Jozefa Vráblika o prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného  

        osobitného zreteľa 

 7.8.  Žiadosť Mgr. Lucie Voržákovej o odkúpenie pozemkov pod stavbami  

8.           Dokumenty predkladané starostom obce 

       8.1.  Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   

               verejných  funkcionárov a voľba členov komisie  

       8.2   Oznámenie starostu obce o poverení poslanca  zastupovaním starostu obce  

               Valaská 

       8.3.  Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno 

       8.4   Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce    

               Valaská 

       8.5.  Návrh schválenia predsedov a členov komisií z radov poslancov Obecného  

                zastupiteľstva obce Valaská      

       8.6   Návrh na delegovanie členov zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej rady  

       8.7.  Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 

       8.8.  Návrh na odvolanie a vymenovanie členov redakčnej rady Valaštianského  

               hlásnika na obdobie 2022 - 2026 

       8.9.  Vstup obce Valaská do OOCR Región Horehronie 

       8.10. Návrh zápisu do Kroniky obce Valaská za rok 2020 

       8.11. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Obecného   

                zastupiteľstva obce Valaská v I. polroku 2023 

9.            Schválenie komunitného plánu obce Valaská na roky 2023 – 2030 

10.             Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Valaská za školský rok 2021/2022 

11.          Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

               Materskej školy za školský rok 2021/2022  

12.         Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Jaroslava Simana za školský rok   

             2021/2022. 

13.        Otázky poslancov Obecného zastupiteľstva obce Valaská na riaditeľov  

             príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou 

14.        Interpelácie poslancov na starostu obce  

15.        Diskusia 

16.        Záver 

 

Zverejnené: 9.12.2022 

Zvesené: 

Návrh programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva je zverejnený na webovom 

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


