Starosta

obce

Valaská

Belá

Pod a ustanovenia §-u 12 ods. 1 zákona SNR íslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 45. zasadnutie obecného zastupite stva
vo Valaskej Belej na 30. októbra 2014 o 1615 h. do zasada ky Obecného úradu
vo Valaskej Belej.

Program:
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Vo ba návrhovej komisie
Ur enie overovate ov zápisnice
Ur enie zapisovate a zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2. Informácie o investi nej akcii „Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a OV“,
ktorej investorom/stavebníkom je StVS, a. s. Banská Bystrica.
3. Žiados o finan ný príspevok na sanáciu vlhkého muriva na kostole a prepojenie
vonkajšieho osvetlenia v areáli kostola na verejné osvetlenie obce.
4. Žiados Miloša Kodaja a manželky Eleonóry, Valaská Belá 88 o rozšírenie
verejného osvetlenia.
5. Žiados SZZP Valaská Belá o poskytnutie finan ného príspevku na innos
ZO SZZP.
6. Žiados OZ Rodi ovského združenia pri ZŠ vo Val Belej o finan ný príspevok.
7. Žiados DHZ Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
8. Žiados TJ Štart Krištá Valaská Belá o poskytnutie dotácie na rok 2015.
9. Žiados Jána Hofera, Dubnica nad Váhom o pred ženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.
10. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej ú tovnej závierky
k 31.12.2013.
11. Žiados ZŠ s MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných príjmov v ŠJ na
kapitálové výdavky.
12. Žiados o zmenu VZN.
13. Návrh rozpo tovej zmeny rozpo tu obce Valaská Belá.
14. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvate ov obce.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Uznesenie, záver.
Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zú astníte.
Teším sa na stretnutie s Vami.
Valaská Belá 27. 10. 2014
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

