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 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej na 27. februára 2014 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. Návrh VZN Obce Valaská Belá, časť Gápel o prevádzkovom poriadku pohrebiska,
vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/20101 Z. z. o pohrebníctve.
3. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.
4. Žiadosť Základnej školy s MŠ o vyradenie majetku, navrhnuté na vyradenie
z dôvodu opotrebovania.
5. Žiadosť Ondreja Fajera a manželky Marty Fajerovej, rod. Pánisovej, bytom Valaská
Belá 564 o zmenu územného plánu obce Valaská Belá pre účely výstavby
hospodárskej budovy.
6. Žiadosť Dušana Vančíka a manželky Aleny Vančíkovej, rod. Jurenkovej, bytom
Valaská Belá, Stanáková 792 o zmenu územného plánu obce z dôvodu vyriešenia
majetkových pomerov.
7. Žiadosť Matúša Nemčeka o odpredaj časti parcely č. 15513 v k. ú. Valaská Belá.
8. Protokol NKÚ o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia
verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe
a obnove miestnych komunikácií.
9. Plnenie rozpočtu obce Valaská Belá za rok 2013.
10. Správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.
11. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2013.
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 Belá 24. 2. 2014
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

