UZNESENIE Z
PZ OZ
konaného dňa 28. 03. 2013

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

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

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

K bodu 4
a./ Výročná správa
b/ Záverečný účet
Uznesenie č. 4/2013
PZ OZ
Schvaľuje
A, Výročnú správu a Záverečný účet obce s celoročným hospodárením za rok 2012 bez výhrad

B, Použitie prebytku v sume 2690,65 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na :
- tvorbu rezervného fondu
K bodu 5
Stanovisko hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 5/2013
PZ OZ
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a hospodáreniu za rok 2012.

K bodu 6
Investičné akcie na rok 2013
Uznesenie č. 6/2013
PZ OZ
Schvaľuje
A, Realizáciu projektu „Parčík Centrum II. Etapa“ doplnenú o chodníky pri parkovisku
a opornom múre.
B, Rekonštrukcia bytového domu v centre obce s.č. 29.
K bodu 7
Príprava projektovej dokumentácie na rok 2013

Uznesenie č. 7/2013

PZ OZ
Schvaľuje
Spracovanie projektovej dokumentácie pre Vodojem Centrum.

K bodu 8
Použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 8/2013
PZ OZ
Schvaľuje
a, odkúpenie podielu v pozemkoch EKN 12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 368 m2 vedená na LV č. 537 v podiele 1/3 , parcela EKN 13, druh pozemku záhrada
vo výmere 122 m2 vedená na LV č. 538 v podiele 1/3, a parcelu EKN 1400, druh pozemku
ostatná plocha vo výmere 81 m2 vedená na LV č. 611 v celosti za cenu v zmysle znaleckého
posudku č. 18/2012 zo dňa 15.02.2012 - spracovateľom Ing. Kubányim v sume 955,51 €
b./ vysporiadanie pozemkov okolo RD s.č. 188






pozemok KNC - parc.č. 646/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 330 m2
pozemok KNC - parc.č. 647, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 150 m2
pozemok KNC - parc.č. 648, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 105 m2
pozemok KNC - parc.č. 649, trvalé trávne porasty, o výmere 663 m2
pozemok KNC - parc.č. 658, trvalé trávne porasty, o výmere 1081 m2
odkúpením pozemkov v sume 3760 €

c./ zakúpenie strešnej krytiny pre RD s.č 29 vo výške predloženej faktúry a úhrady výdavkov
spojených s rekonštrukciou na s.č. 29

K bodu 9
Poskytnutie finančných prostriedkov pre záujmové vzdelávanie detí /CVČ/
Uznesenie č. 9/2013

PZ OZ
Schvaľuje
v zmysle §7 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods.12
písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu daň z príjmov územnej samospráve v znení neskorších nariadení
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov
s trvalým pobytom na území obce Klokoč pre nižšie uvedené školy.

názov subjektu

počet detí

55% dotácie
01-08/2013

Poskytnutie finančných prostriedkov pre dieťa navštevujúce CVČ počas obdobia 1 – 8
čiastku 33-€.

Jozef Výbošťok
starosta obce

