
Dodatok č. 4

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov 

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov určuje tento Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov.

Čl. I
Zásady  hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválené dňa 25.09.2015 uznesením
OZ Klokočov č. 105/2015 v znení Dodatku č. 1 schváleného dňa 12.12.2019 uznesením OZ Klokočov
č.  209/2019,  Dodatku  č.  2  schváleného  dňa  26.06.2020  uznesením  OZ  Klokočov  č.  250/2020
a Dodatku č. 3 schváleného dňa 06.05.2021 uznesením OZ Klokočov č.  353/2021 sa dopĺňajú  takto:

článok VII. Hospodárenie s majetkom obce, ods. 9 písm. b),
ktorý znie nasledovne:

b) starosta obce rozhoduje o pridelení bytov vo vlastníctve obce do nájmu:
 sociálneho bytu č. 2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu č. s. 846

stojacom na parcele CKN 2371/5 v k. ú. Klokočov, zapísaného na LV č. 13823
 bytu č. 3 nachádzajúceho sa na 1. poschodí domu č. s. 1083 stojacom na parcele

CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov zapísanom na LV č. 14460
     Uzatváranie týchto nájomných zmlúv patrí do právomoci starostu obce.
     Mesačné nájomné za byty je 2,34 € / m2. Súčasťou nájomného nie sú úhrady za       
     plnenia spojené s užívaním bytu. Plnenia spojené s užívaním bytu budú upravené       
     v nájomnej zmluve.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov v znení Dodatku
č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 ostávajú nezmenené.

2. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Klokočove dňa 09.12.2021  uznesením č. 423/2021.
     
3. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť
dňom schválenia.

V Klokočove dňa 20.12.2021

    Jana Foldinová
                                                                                                                        starostka obce


