
 

 

 

 

NA  HARTE 19,  032 61 VAŽEC 

                                                   

 

 

P o z v á n k a 
 

 

 
Starosta obce Važec Ing. Milan Lištiak , zvoláva v zmysle § 13, ods.4) písm. a) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Važec, ktoré sa bude konať dňa 
 

 

 

25. júna 2019 /utorok/ o 17.00 hod. 

v Miestnom kultúrnom stredisku Važec. 

 

 
 
Program zasadnutia  obecného zastupiteľstva:   
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prezentácia štúdie Zariadenia pre seniorov v budove bývalej 

Materskej škôlky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosti občanov a organizácií 

5. Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach predaja a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci Važec 

6. Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2012 a č. 1/2019, ktorým sa určuje príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou vo Važci 

7. Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa určuje postup pri 



poskytovaní stravovania starobnými a invalidným dôchodcom 

v obci Važec 

8. Zásady o podmienkach nájmu, kritérií a postupe prideľovania 

nájomných bytov 

9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Važec 

10. Správa nezávislého audítora za rok 2018 z preskúmania ročnej 

účtovnej závierky príspevkovej organizácie Obecný podnik Važec 

11. Ekonomický rozbor Obecného podniku Važec hlavnej a 

podnikateľskej činnosti za rok 2018 

12. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Važec 

za rok 2018 

13. Správa audítora k Záverečnému účtu obce Važec za rok 2018 

14. Záverečný účet obce Važec za rok 2018 

15. Návrh na odpis nezaradeného majetku obce Važec posúdeného 

ako zmarené investície 

16. Návrhy na odpis nevymožiteľných pohľadávok 

17. Oznámenie č. 2/2019 o rozpise finančných prostriedkov pre 

Základnú školu s materskou školou vo Važci na rok 2019 

18. Návrh na zmenu rozpočtu obce Važec rozpočtovým opatrením č. 

3/2019 

19. Návrh plánku kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Važec 

na 2. polrok 2019 

20. Rôzne 

21. Diskusia-interpelácie 

22. Záver 

    

 

 

 

 

 

 
Vo Važci dňa 20.06.2019       Ing. Milan Lištiak 

              starosta obce  


