Starosta obce Klokoč
V Klokoči, dňa 18.11.2021

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. 4/2021,
ktoré sa uskutoční dňa 23. 11. 2021 (utorok) o 16:00 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 predaja majetku obce a to nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k.ú. Klokoč,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Klokoč, vedené na Okresnom úrade Detva,
katastrálny odbor, a to:
-

zapísané na LV č. 636, podiel 1/1-ina
RODINNÝ DOM súp.č. 188,

postavený

na

KNC-parc.č.

648

zapísané na LV č. 250, podiel 1/1-ina
- pozemok KNC - par.č. 648, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 105 m2
- pozemok KNC - par.č. 649/1, trvalý trávny porast, o výmere 658 m2
- pozemok KNC - par.č. 658/1, trvalý trávny porast, o výmere 1071 m2
na základe obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, , a v súlade s podmienkami obchodnej
verejnej súťaže
6. Schválenie zámeru na na na prevod vlastníctva majetku obce, a to nehnuteľnosti vo
výlučnom vlastníctve obce Klokoč, nachádzajúcej sa v k.ú. Klokoč, zapísanej na LV
č. 636, vedenom na Okresnom úrade v Detve, katastrálny odbor:
- pozemok KNE - parc.č. 1414, ostatné plochy, o výmere 5094 m2, v rozsahu 392 m2 ako
diel 1, t.j. ako novovytvorený pozemok: KNC-parc.č. 919/2, ostatná plocha o výmere
392 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e / zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto prevode sa
nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov,

7. Schválenie zámeru na na prevod vlastníctva majetku obce, a to nehnuteľnosti vo
výlučnom vlastníctve obce Klokoč, nachádzajúcej sa v k.ú. Klokoč, zapísanej na LV
č. 250, vedenom na Okresnom úrade v Detve, katastrálny odbor:
- pozemok KNC - parc.č. 741/1, trvalý trávny porast, o výmere 3337 m2, v rozsahu 414
m2 ako diel 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods.8, písm. e /
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pričom pri tomto
prevode sa nepoužijú ust. § 9a, ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov.
8. Schválenie VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(Dodatok č. 2).
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2022 a
viacročného rozpočet na roky 2023-2024
10. Schválenie finančného rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky
2023- 2024
11. Schválenie podania žiadosti na výzvu o poskytnutie NFP zameranej na triedený zber
komunálnych odpadov. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72.
12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klokoč
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Čítanie zápisnice.
16. Záver.
Pozvánka : doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva a hl. kontrolórovi obce
Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa 18.11.2021
Pozvánka zvesená z úradnej tabuli obce dňa …..…..........
Radoslav Hruška
starosta obce

