Starosta obce Klokoč
V Klokoči, dňa 21.06.2019

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. 3/2019,
ktoré sa uskutoční dňa 25. 6. 2019 (utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu v Klokoči
s týmto navrhovaným programom:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Schválenie Štatútu obce
Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Klokoč
Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obce a členov komisií - neposlancov
Schválenie VZN 1/2019 o registratúrnom poriadku
Schválenie VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier
voľného času mimo územia obce Klokoč
10. Schválenie VZN 3/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč
11. Schválenie Registratúrneho plánu a Registratúrneho poriadku
12. Schválenie
a) Výročnej správy celoročného hospodárenia za rok 2018 a záverečného účtu obce Klokoč
za rok 2018
b) Usporiadanie hospodárskeho prebytku, prevod do rezervného fondu vo výške 100%
13. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 40 000 EUR
na plánované kapitálové výdavky
14. Informácia
a) Správa nezávislého auditora
b) Stanovisko hlavného kontrolóra
15. Zrušenie uznesenia č. 24/2019
16. Rekonštrukcia rezervoáru v obci
17. Rôzne.
a) Voda – napojenie osád Zlazovci a Kubovci na obecný rezervoár.
b) Dni obce 2019 – Finančný príspevok
c) Rekonštrukcia hygienických priestorov v MŠ Klokoč
d) Oprava odvodňovacích rúr v časti Miškovci (havarijný stav)
18. Diskusia.
- Projekt MAS - využitie
- VPP
- Smernice
19. Čítanie zápisnice.
20. Záver.
Pozvánka : doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa 21.6.2019
Pozvánka zvesená z úradnej tabuli obce dňa …..........

Radoslav Hruška
starosta obce

