
Obec Klieština, Klieština 45, 018 02 Dolná Mariková  
 

                                                                                                                                                         

O Z N Á M E N I E 
  

          Starosta obce Klieština v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Klieština, ktoré sa bude konať dňa 11. mája 2021 (utorok) o 16.00 hod. 

v sále kultúrneho domu na Obecnom úrade v Klieštine. 
 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština 

konaného dňa 26.02.2021. 

4. Správa o činnosti komisie zriadenej podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. 

5. Záverečný účet obce Klieština za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k Záverečnému účtu obce Klieština za rok 2020. 

6. Protest prokurátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 5, § 22 ods. 1 písm. a) v spojení 

s ustanovením § 23 a § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov proti VZN obce Klieština č. 2/2012, ktorým sa upravujú podmienky držania 

a vodenia psov schváleného uznesením OZ Klieština č. 2/2012 dňa 04.06.2012. 

7. Návrh VZN obce Klieština č. 1/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území 

obce Klieština. 

8. Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 

2021.  

9. Program rozvoja obce Klieština na roky 2021 – 2027. 

10. Žiadosť Ing. Viliama Paholíka o prenájom častí obecných pozemkov. 

11. Návrh zmeny plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci v roku 2021. 

12. Rôzne. 

12.1. Informácia o podaní majetkového priznania hlavného kontrolóra obce za rok 

2020. 

12.2. Informácia o prerušení prác na stavbe „Klieština - Dom smútku, spevnené plochy 

a parkové úpravy okolia, prestavba“ z dôvodu zapríčineného alebo vyvolaného 

mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19.   

13. Diskusia. 

14. Záver. 
 

          Zasadnutie sa bude konať pri dodržaní hygienických opatrení ako je zabezpečenie 

dostatočnej vzdialenosti medzi jednotlivými osobami prítomnými na zasadnutí, vstup iba s 

ochrannými prostriedkami dýchacích ciest – rúško, pri vstupe je povinné použitie dezinfekcie 

na ruky. Pri vstupe sa musí osoba preukázať platným potvrdením o negatívnom výsledku RT-

PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia 

COVID-19, alebo o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny. 
 

                                                                                                JUDr. Rastislav Bačík v. r.  

                                                                                                         starosta obce 


