UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 105/2019
zo dňa 24.05.2019

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove

A. s c h v a ľ u j e
Návrhová komisia: Mgr. Jozef Gondek, Štefan Želiecký
Overovatelia: Ján Hruška, Róbert Vlček
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová

Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav
Zajac, Štefan Želiecký
-

Podpísané: 27.05.2019

Jana Foldinová
starostka obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 106/2019
zo dňa 24.05.2019

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove

A. s c h v a ľ u j e
Program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania
Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Obecného úradu Klokočov
č. s. 962 formou priameho prenájmu - POTRAVINY
Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre
DHZO Klokočov a schválenie 5% spoluúčasti
Schválenie zámeru zapojiť sa do výzvy na projekt Multifunkčné ihrisko a schválenie
finančnej spoluúčasti
Diskusia
Záver

Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav
Zajac, Štefan Želiecký
-

Podpísané: 27.05.2019

Jana Foldinová
starostka obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 107/2019
zo dňa 24.05.2019

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove

A. k o n š t a t u j e, že do procesu hodnotenia bola zahrnutá jedna cenová ponuka,
ktorá nespĺňala potrebné náležitosti a bola vylúčená z procesu hodnotenia
B. s c h v a ľ u j e lehotu na doručenie cenových ponúk do 12.06.2019 do 12.00 hod.
na prenájom majetku obce Klokočov formou priameho prenájmu v súlade s § 9a ods.
9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –
nebytové priestory o celkovej výmere 138,60 m2 pozostávajúce z:
• nebytový priestor o výmere 88,40 m2
• sklad o výmere 31,80 m2
• chodba o výmere 6,90 m2
• nebytový priestor o výmere 5,40 m2
• nebytový priestor o výmere 6,10 m2
nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962 na parcele CKN 2383/1
v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95
Eur ročne.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz
odpadu.

Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA

7

0
0

Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav
Zajac, Štefan Želiecký
-

Podpísané: 27.05.2019

Jana Foldinová
starostka obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 108/2019
zo dňa 24.05.2019

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove
a/ prerokovalo
Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , projekt
s názvom:
„Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý bude realizovaný
obcou Klokočov“ , účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z.
o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
b/ schvaľuje
1.Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo V.
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019, vyhlásená 07.05. 2019 na realizáciu
projektu s názvom: „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov“, ktorý
bude realizovaný obcou Klokočov“ , účel: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona
č. 526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
s názvom „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov „ vo výške 5%
z celkových predpokladaných výdavkov, t.j. 1500,00 eur.
Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
Podpísané: 27.05.2019

7

0
0

Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav
Zajac, Štefan Želiecký
-

Jana Foldinová
starostka obce

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 109/2019
zo dňa 24.05.2019

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove

A. s c h v a ľ u j e

1. Zámer zapojiť sa do výzvy na projekt: „ Multifunkčné ihrisko „ na parcele CKN
6600 v k.ú. Klokočov
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
s názvom „ Multifunkčné ihrisko „ na parcele CKN 6600 v k.ú. Klokočov, vo výške
5% z celkových predpokladaných výdavkov, t.j. 2250,- eur.

Hlasovanie:
ZA

PROTI
ZDRŽAL SA
HLASOVANIA
Podpísané: 27.05.2019

7

0
0

Veronika Haferová, Ján Hruška, Róbert Vlček,
Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Ing. Radoslav
Zajac, Štefan Želiecký
-

Jana Foldinová
starostka obce

