
O B E C   K L O K O Č O V 
     Klokočov č. 962, 023 22  Klokočov

Č.j. 843/2021                                                                        V Klokočove,  02. 09.2021

P O Z V Á N K A

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na

Dvadsiatedeviate  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa

uskutoční

                               dňa  3.  septembra  2021 o  15:00 hod. (piatok)

v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov
7. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2020
8. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
9. Návrh VZN č.4/2021 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady
10. Správa o nedoplatkoch, elektrické energia, na nájomnom a kúrení k 30.06.2021
11. Návrh na odpustenie a odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce
12. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Klokočov
13. a/  Presun  finančných  prostriedkov  z rozpočtu  obce  určených  na  nákup  osobného

automobilu 
b/ schválenie nákupu osobného motorového vozidla formou leasingu
c/ schválenie leasingu na nákup osobného automobilu

14. Schválenie typu a parametrov osobného motorového vozidla 
15. a/ Nákup obecnej techniky – traktor-báger – schválenie
       b/ schválenie leasingu na traktor-báger
16. Schválenie úveru na rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci- nová pokládka asfaltu
17. a/ Prerokovanie zámeru zapojiť sa do výzvy  - Ochrana a využívanie vôd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecný úrad Klokočov 041/4358 110      starostka 041/4358110 klapka 12     úsek daní a poľnohospodárstva
Tel./fax. 041/4358338                                         mobil: 0948466770                                      041/4358110  klapka 17
www.klokocov.sk                                                starostka@klokocov.sk                                dane@klokocov.sk

http://www.klokocov.sk/
mailto:dane@klokocov.sk
mailto:starostka@klokocov.sk


O B E C   K L O K O Č O V 
     Klokočov č. 962, 023 22  Klokočov

      b/ schválenie zadania vypracovania žiadosti
     c/  schválenie 5% spoluúčasti z celkovej požadovanej sumy
18. a/  Prerokovanie zámeru zapojiť sa do výzvy na Zníženie energetickej náročnosti 

verejných    budov
b/  schválenie zadania vypracovania žiadosti

      c/  schválenie 5% spoluúčasti z celkovej požadovanej sumy
19. Rôzne

a/  Informácia  k vypracovaniu  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  –  výzva  na
Podporu opatrovateľskej služby

20. Diskusia
21. Záver

    Jana Foldinová  
         starostka obce
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