U Z N E S E N I E Z PZ OZ
konaného dňa 13. 12. 2013

K bodu 1
Schválenie programu
Uznesenie č. 31/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Program rokovania PZ OZ

K bodu 2
Kontrola plnenia vlastných uznesení
Uznesenie č. 32/2013
PZ OZ
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia vlastných uznesení

K bodu 3
Správa o činnosti od posledného OZ
Uznesenie č. 33/2013
PZ OZ
Berie na vedomie
Správu o činnosti od posledného OZ

K bodu 4
Rozbor hospodárenia za ¾ rok
Uznesenie č. 34/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Rozbor hospodárenia za ¾ rok

K bodu 5
Rozpočet na rok 2014
Uznesenie č. 35/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Rozpočet na rok 2014

K bodu 6
Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2014
Uznesenie č. 36/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2014

K bodu 7
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Uznesenie č. 37/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

K bodu 8
VZN o dočasnom obmedzení, alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Uznesenie č. 38/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o dočasnom obmedzení, alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

K bodu 9
VZN o poskytovaní výšky dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ
Uznesenie č. 39/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o poskytovaní výšky dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ

K bodu 10
VZN o udržiavaní čistoty na miestnych komunikáciách
Uznesenie č. 40/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o udržiavaní čistoty na miestnych komunikáciách

K bodu 11
VZN o správe miestnych komunikácií a čistoty, poriadku v obci jej častiach o správe a údržbe
verejnej zelene
Uznesenie č. 41/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o správe miestnych komunikácií a čistoty, poriadku v obci jej častiach o správe a údržbe
verejnej zelene

K bodu 12
VZN o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč
Uznesenie č. 42/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o označovaní ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Klokoč

K bodu 13
VZN o chove a držaní psov na území obce Klokoč
Uznesenie č. 43/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o chove a držaní psov na území obce Klokoč

K bodu 14
VZN Trhový poriadok
Uznesenie č. 44/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN Trhový priadok

K bodu 15
VZN o verejnom poriadku na území obce Klokoč
Uznesenie č. 45/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o verejnom poriadku na území obce Klokoč

K bodu 16
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého
zriaďovateľom je obec Klokoč
Uznesenie č. 46/2013
PZ OZ
Schvaľuje
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého
zriaďovateľom je obec Klokoč

K bodu 17
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Uznesenie č. 47/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám
K bodu 18
Vnútorný predpis pre zadávanie zákaziek v rámci verejného obstarávania
Uznesenie č. 48/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Vnútorný predpis pre zadávanie zákaziek v rámci verejného obstarávania

K bodu 19
Vnútorný predpis na používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách
v podmienkach obce Klokoč
Uznesenie č. 49/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Vnútorný predpis na používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách
v podmienkach obce Klokoč

K bodu 20
Neuplatňovanie programovej štruktúry obce

Uznesenie č. 50/2013

PZ OZ
Schvaľuje
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry

K bodu 21
Odkúpenie parcely CKN 187

Uznesenie č. 51/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Odkúpenie parcely CKN 187 v 1/1 a časť parcely 190/2 o výmere 9m2 v zmysle
GP č. 31644341-254/2013

K bodu 22
Ukončenie investičnej akcie ČOV
Uznesenie č. 52/2013

PZ OZ
Berie na vedomie
a./ Ukončenie investičnej akcie ČOV
b./ poskytnutie finančných zdrojov na uvedenú akciu vo výške 70 690,-€

K bodu 23
Ukončenie prác na rodinnom dome s.č. 29

Uznesenie č. 53/2013

PZ OZ
Schvaľuje
Realizáciu prác na rodinnom dome s.č. 29 na parcele CKN 188/1 vo výške 10 757,43 €

K bodu 24
Projekt bytového domu

Uznesenie č. 54/2013
PZ OZ
Schvaľuje
Projekt bytového domu k realizácii na p.č. CKN 186 a 187

K bodu 25
Stanovisko hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 55/2013

PZ OZ
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 – 2016

K bodu 26
a.) Odkúpenie bytového domu
b.) Účel využitia bytového domu, ako nájomný bytový dom
c.) Spôsob financovania realizácie kúpy bytu
d.) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu bytov v bytovom dome pre nájom
e.) Zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu najmenej však po dobu 30 rokov
f.) Zriadenie záložného práva na zabezpečenie záväzku nehnuteľnosti
g.) Záväzok obce Klokoč dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu §22 zák.
443/2010

Uznesenie č. 56/2013
PZ OZ
Schvaľuje
a.) Odkúpenie bytového domu
b.) Účel využitia bytového domu, ako nájomný bytový dom
c.) Spôsob financovania realizácie kúpy bytu
d.) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu bytov v bytovom dome pre nájom

e.) Zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu najmenej však po dobu 30 rokov
f.) Zriadenie záložného práva na zabezpečenie záväzku nehnuteľnosti
g.) Záväzok obce Klokoč dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu §22 zák.
443/2010

K bodu 27
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s Astou spol. s.r.o.

Uznesenie č. 57/2013

PZ OZ
Schvaľuje
Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s Astou spol. s.r.o pre stavbu Bytový dom 4 bj.

K bodu 28
Oslobodenie od nájmu

Uznesenie č. 58/2013

PZ OZ
Znižuje
Mesačný nájom pri prenájme pohostinstva za obdobie február – september 2013 na čiastku 33.-€

K bodu 29
Rodičovský príspevok v MŠ

Uznesenie č. 59/2013

PZ OZ
Schvaľuje
Zvýšenie rodičovského príspevku v MŠ na sumu 7,.€ mesačne

