
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 18. decembra 2020 (piatok) o 19.15 

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 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klieština 

konaného dňa 23.10.2020. 

4. Vymenovanie inventarizačnej komisie. 

5. Správa nezávislého auditora o vykonaní auditu za rok 2019. 

6. Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Klieština 

7. Návrh na schválenie municipálneho úveru – Eurofondy v Prima banka Slovensko a.s. 

z dôvodu zmeny spôsobu financovania projektu „Klieština - Dom smútku, spevnené 

plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“.  

8. Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2021. 

9. Žiadosť firmy Profi-NETWORK s.r.o., splnomocneného Slovak Telekomom a. s., 

o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS FTTH PB POVB 02 Klieština“ (výstavba 

optickej siete v obci Klieština). 

10. Žiadosť firmy Profi-NETWORK s.r.o., splnomocneného Slovak Telekomom a. s., 

o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS FTTH PB POVB 02 transport“ (dovedenie 

optickej siete do obce Klieština). 

11. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2020. 

12. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Klieština z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – novovytvoreného pozemku parcela KN-C č. 312/2 zastavaná 

plocha, zameraného geometrickým plánom č. 007/2020 zo dňa 27.1.2020 o výmere 

102 m2 v k. ú. Klieština odčleneného od pozemku parcela KN-E č. 1237/1 ostatné 

plochy, celková výmera 2191 m2 zapísaný na LV č. 659, vedenom na katastrálnom 

odbore Okresného úradu Považská Bystrica, pozemok sa nachádza v zastavanom 

území obce – intraviláne obce, Jaroslavovi Koštialikovi, Klieština 124. 

13. Návrh zmeny kultúrno spoločenských a športových akcií v roku 2020 a Plán kultúrno-

spoločenských a športových akcií na rok 2021.  

14. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Klieština za rok 2020. 

15. Rôzne. 

15.1. Informácia o zrušení kultúrno spoločenských akcií „Mikuláš pre deti 

predškolského veku“ a „Posedenie so seniormi“. 

15.2. Informácia o prehĺbení koryta odvodňovacieho kanála na obecnom pozemku 

parcela KN-E č. 580 na začiatku obce pri súpisnom čísle 4.  

15.3. Informácia o oprave havarijného stavu odvodňovacieho potrubia na obecnom 

pozemku parcela KN-E č. 549 pri súpisných číslach 18 a 19. 



15.4. Informácia o rokovaní starostu obce so starostkou obce Hatné o možnosti 

prijímania detí z obce Klieština na pred primárne vzdelávanie do Materskej 

školy v Hatnom.   

16. Diskusia. 

17. 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. 

 

 

                                                                                                JUDr. Rastislav Bačík v. r.  

                                                                                                          starosta obce 


