
Obec Klokočov, 023 22  Klokočov
Č.j.571 /2022                                                   V Klokočove,  17. 06.2022

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

Tridsiateôsme zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční

                               dňa     23.06. 2022  o 9:00 hod. (štvrtok)

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. Správa o plnení rozpočtu ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Klokočov za rok 2021
8. Žiadosť  o navýšenie  rozpočtu  a úpravu  VZN  o školských  zariadeniach,  na  odchodné

a odvody z odchodného v Školskej jedálni Klokočov
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 - Návrh
10. Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

a) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2021
11. Novelizácia  č.  16/2022  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Obce  Klokočov  č.  3/2012

o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  dieťa  materskej  školy  a školských
zariadení so sídlom na území obce Klokočov

12. Monitorovacia  správa  k plneniu  programového  rozpočtu  obce  Klokočov  –  Správa
o hospodárení k 31.03.2022

13. Správa  o výsledkoch  inventarizácie  majetku,  záväzkov  a rozdielu  majetku  a záväzkov
obce Klokočov k 31.12.2021

14. Predĺženie nájmu nebytových priestorov na prízemí stavby č.s. 1083 Klokočov – Hlavice
žiadateľovi Ekolstav s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
16. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická 

energia, nájomné na kúrení k 30.04.2021
17. Schválenie úväzku starostu obce vo volebnom období 2022-2026
18. Určenie volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich pre voľby 

do obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026



19. Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7183 – p. P. Čečotka a manž. M. Čečotková, bytom 
Klokočov - Hlavice

20. Rôzne
a) Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení k prevádzkovaniu kurzových stávok

v prevádzke Pohostinstvo Kasino, Hrubý Buk – SYNOT TIP a.s., Továrenská štvrť 24,
Poprad

21. Diskusia
22. Záver

        

     

    Jana Foldinová  
         starostka obce


