Starosta obce Klokoč
V Klokoči, dňa 24.09.2019

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Klokoč č. 4/2019,
ktoré sa uskutoční dňa 27. 9. 2019 (piatok) o 19:00 hod. v kancelárii starostu v Klokoči
s týmto navrhovaným programom:

Program:
1. Úvod
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
5. Schválenie VZN 4/2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
6. Schválenie VZN 05/2019 o organizácii miestneho referenda
7. Schválenie VZN 06/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce Klokoč
8. Schválenie VZN 07/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu
verejnej zelene na území obce Klokoč
9. Schválenie VZN 08/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia
10. Schválenie VZN 09/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce a o tvorbe a
použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy
11. Schválenie VZN 10/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase
jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
12. Schválenie Rokovacieho poriadku OZ v obci Klokoč
13. Schválenie Plánu obnovy verejného vodovodu v Klokoči
14. Udelenie mandátu na vyjednávanie ohľadom plynofikácie obce Klokoč so spol. SPOLGAS, SE,
prípravu podkladov k zmluve o spolupráci a spoločnom postupe, podpis memoranda o spolupráci.
15. Schválenie čerpanie úveru
16. Schválenie podania žiadosti na výzvu PPA - Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014 - 2020
17.Rôzne.
a) Organizačný poriadok OÚ Klokoč
b) Žiadosti o pridelenie bytu
c) Kanalizácia – pretlak/prekopávka
Diskusia.
- Traktor
- Knižnica
- Smernice
- Krízový štáb
18.Čítanie zápisnice.
19.Záver.
Pozvánka : doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva
Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa 24.9.2019
Pozvánka zvesená z úradnej tabuli obce dňa …...…..........

Radoslav Hruška
starosta obce

