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 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej na 25. júla 2013 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. Žiadosť Jaroslava Podskoča a manželky Žanety Podskočovej, rod. Mokrišovej,
trvalo bytom Valaská Belá 648 o odkúpenie pozemku parc. č. 1461.
3. Žiadosť Jozefa Grambličku a manželky Terézie Grambličkovej, rod. Slugeňovej,
trvalo bytom Valaská Belá 43 o odpredaj majetku obce – pozemok parcela číslo
18 584/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok parcela číslo
18 584/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a pozemok parcela číslo
18 584/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 v k. ú. Valaská Belá.
4. Žiadosť Mareka Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu pre
výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/5 k. ú. Valaská Belá.
5. Žiadosť Juraja Mihálku, bytom Valaská Belá 107 o zmenu územného plánu pre
výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 9177/6 k. ú. Valaská Belá.
6. Žiadosť Alojza Schillera, bytom Trnavská 18/35, Žilina o dodanie betónových
válovcov.
7. Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov OZ, volených zástupcov
samosprávy obce Valaská Belá a účinkujúcich pri občianskych obradoch.
8. Plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.
9. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Uznesenie, záver.
Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zúčastníte.
Teším sa na stretnutie s Vami.
Valaská Belá 22. 7. 2013

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

