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 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Belej na 15. decembra 2015 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 Juraja Slíža a manželky Stanky, bytom Valaská Belá 421 o odpredaj
pozemkov.
3. Žiadosť Jána Hofera, Dubnica nad Váhom o predĺženie zmluvy o prenájme
nebytových priestorov.
4. Žiadosť MUDr. Aleny Karasovej – ALKANA, s. r. o. Pruské o predĺženie nájomnej
zmluvy.
5. Žiadosť MUDr. Dušana Juríčka – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy.
6. Žiadosť Jozefa Murgaša, Valaská Belá 465 o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej.
7. Žiadosť Jozefa Olejku, bytom Diviacka Nová Ves 563 o predĺženie prenájmu
garáže.
8. Žiadosť Michala Gajdoša, bytom Vrbany 397, Diviacka Nová Ves o predĺženie
nájmu garáže.
9. Žiadosť ZO SZZP vo Valaskej Belej o presunutie dotácie na činnosť na rok 2016.
10. Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2016.
11. Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2016.
12. Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá.

13. Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2016 – 2018 a programového rozpočtu
obce Valaská Belá na rok 2016 - 2018.
14. Správa o činnosti komisie ochrany verejného poriadku.
15. Správa o činnosti komisie kultúry, telovýchovy a športu.
16. Správa o činnosti komisie finančnej.
17. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.
18. Správa o činnosti komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
19. Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie.
20. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016.
21. Plán zimnej údržby na obdobie 2016.
22. Návrh harmonogramu pristavenia veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská
Belá na rok 2016.
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na prvý
polrok 2016.
24. Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
25. Rôzne.
26. Diskusia.
27. Uznesenie, záver.
Verím, že si svoje povinnosti usporiadate tak, že sa zasadnutia zúčastníte.
Teším sa na stretnutie s Vami.
Valaská Belá 10. 12. 2015

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

