
Obec Klokočov, 023 22  Klokočov

Č.j. 294/2023                                             V Klokočove, 02.03.2023

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

Tretie zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční    

                               dňa  09. marca  2023 o  9:00 h. (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.  Prerokovanie  žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Klokočov  

a/ Žiadateľ Folklórna skupina Klokočov, Ondrej Michalisko
b/ Žiadateľ  Základná organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vysoká     
    nad Kysucou
c/ Žiadateľ JUVENTAS Žilina, nezisková organizácia
d/ Žiadateľ  DHZO Klokočov 
e/ Žiadateľ Telovýchovná jednota SLOVAN KLOKOČOV
f/ Bimaček – Kysucká ľudová kultúra,  občianske   združenie so sídlom Podvysoká

7. Stanovisko kontrolórky obce k Rozpočtu obce Klokočov na rok 2023
8. a/ Rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2023

b/ Rozpočet MŠ Klokočov na rok 2023
c/ Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2023
d/ Rozpočet Obce Klokočov na rok 2023

9. Novelizácie  č.  18/2023  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

10. Monitorovacia  správa  k plneniu  programového  rozpočtu  obce  Klokočov  –  Správa
o hospodárení k 31.12.2022

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č. 1/2023 o určení miesta a času



zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov
12. Návrh Dodatku č. 5 k VZN Obce Klokočov č.  7/2016 o výške príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Klokočov 

13. a/ Schválenie členov do Komisie dopravy a výstavy a do Komisie regionálneho rozvoja
a eurofondov
b/ Zmena  členov krízového štábu obce Klokočov

14. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
15. Navýšenie poplatku za odber vody v obci Klokočov
16. Kontrola plnenia uznesení za rok 2022 a uznesenia, ktoré neboli realizované
17. Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2022
18. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2022
19. Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly Prevody na bankových účtoch za obdobie

01-06/2022
20. Informácie  k  zámene  majetku  obce  medzi  obcou  Klokočov  a p.  J.  Brezinom,  bytom

Klokočov  
21. Schválenie odpredaja parcely CKN 7183 – p. P. Čečotka a manž. M. Čečotková, bytom

Klokočov – Hlavice 
22. Schválenie člena likvidačnej komisie
23. Návrh na schválenie aktualizovaného Sadzobníka poplatkov – prenájom majetku obce
24. Informatívna správa k prenajatým nebytovým priestorom vo vlastníctve obce spoločnosti

Ekolstav s.r.o. v dome č. s. 1083 v Klokočove – Hlavice
25. Informatívna  správa  k  ukončeniu  nájmu  nebytových  priestorov  vo  vlastníctve  obce

písomnou výpoveďou danou nájomcom p. Filipom Tvaružkom v budove Obecného úradu
v Klokočove č. s. 962

26. Informatívna správa vo veci zastavenia exekúcie na vymoženie trov z vypratania bytu v
nájomnom bytovom dome 14 b. j

27. Informatívna správa o projektoch, do ktorých sa zapojila obec Klokočov
28. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2022
29. Rôzne

a/ Žiadosť o finančnú náhradu na opravu obecnej cesty – p. M. Gunčaga, bytom Hrubý 
Buk

30. Diskusia
31. Záver

  

Ing. Radoslav Zajac
                                                                                                    starosta obce


