
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 22. decembra 2021 (streda) o 17.00 

hod. v sále kultúrneho domu na Obecnom úrade v Klieštine. 

 

 

Program : 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština 

konaného dňa 07.10.2021. 

4. Vymenovanie inventarizačnej komisie. 

5. Správa nezávislého auditora o vykonaní auditu za rok 2020.  

6. Návrh na splatenie municipálneho úveru – Eurofondy v Prima banka Slovensko a.s. 

z dôvodu podania žiadosti na PPA Bratislava o odsúhlasenie nového verejného 

obstarávania na výber nového zhotoviteľa diela s názvom „Klieština - Dom smútku, 

spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“. 

7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2022. 

8. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021. 

9. Návrh zmeny kultúrno spoločenských a športových akcií v roku 2021 a Plánu kultúrno-

spoločenských a športových akcií na rok 2022. 

10. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Klieština za rok 2021. 

11. Rôzne. 

11.1. Informácia o stave prác na stavbe „Klieština - Dom smútku, spevnené plochy 

a parkové úpravy okolia, prestavba“.  

11.2. Informácia o nekonaní kultúrno-spoločenských akcií „Mikuláš pre deti 

predškolského veku“ a „Posedenie so seniormi“. 

11.3. Informácia o spevnení krajnice miestnej komunikácie pri súpisných číslach 111 

a 127. 

11.4. Informácia o prehĺbení koryta miestneho potoka Radotina v časti popri oplotení 

rodinného domu súpisné číslo 101.  

11.5. Informácia o podpise zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa § 536 

a nasl. zákona 513/1991 Zb. obchodný zákonník so spoločnosťou MEGAWASTE 

SLOVAKIA s.r.o., predmetom ktorej je vývoz komunálneho odpadu v obci a jeho 

uloženie, vývoz drobných stavebných odpadov, veľkokapacitných kontajnerov a ich 

zhodnocovanie spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 

11.6. Informácia o podpise zmluvy so spoločnosťou DEUS predmetom ktorej je prevod 

výpočtovej techniky do správy a vlastníctva obce, ktorá bola vo výpožičke obce. 



11.7. Informácia o podaní žiadosti na projekt v rámci podpory činnosti na rok 2022 z 

Environmentálneho fondu - zakúpenie kompostérov. 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

 

          Zasadnutie sa bude konať za dodržiavania aktuálnych platných opatrení prijatých 

Ústredným krízovým štábom SR, Vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR 

v súvislosti so zabránením šírenia prenosného ochorenia COVID-19. 

     

    

 

                                                                                              JUDr. Rastislav Bačík v.r. 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 


