Starosta

obce

Valaská

Belá

Podľa ustanovenia §-u 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej na 16. augusta 2012 o 1615 h. do zasadačky Obecného úradu
vo Valaskej Belej.

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Vyhodnotenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác „Oprava
miestnej komunikácie k firme LEONI Slowakia”.
3. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.1/2008 o výške príspevku na pobyt dieťaťa
v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ
a školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení
neskorších zmien a doplnkov.
4. Žiadosť ZŠ vo Valaskej Belej o opätovné dofinancovanie – Školské stredisko
záujmovej činnosti.
5. Žiadosť Materskej školy, Valaská Belá 329 o vyjadrenie k „Plánu kontinuálneho
vzdelávania“.
6. Návrh prehľadu počtu ubehnutých kilometrov v roku 2011 obecným nákladným
automobilom, ktorý slúži ako podklad na schválenie kľúča na uplatnenie
nákladov verejnej správy obce do nákladov činnosti autodopravy v roku 2012.

7. Žiadosť Júliusa Podskoča, Valaská Belá 27 o vykonanie výkopu na prípojku
vodovodu.
8. Žiadosť Branislava Siekla a manželky Kataríny, Valaská Belá 469 o odkúpenie
pozemkov.
9. Žiadosť Alojza Schillera, Trnavská 18/35, Žilina o poskytnutie betónových
válovcov.
10. Žiadosť Ing. Vladimíra Mazána, Valaská Belá 58 o zdôvodnenie zamietavého
stanoviska.
11. Návrh Nájomnej zmluvy medzi Obcou Valaská Belá a CBA Slovakia na prenájom
nebytových priestorov.
12. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Uznesenie, záver.

Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zúčastníte.
Teším sa na stretnutie s Vami.
Valaská 13. 8. 2012

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

