
Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného zastupitelostva obce klieština

konaného dňa 23.10 .2020,

Prítomní: JUDr. Rastislav Bačík. starosta obce

Poslanci : Micha1 Bačík.

ing. Richard Ištok.

Igor Paholík.

poslanci : Ing. Daniela Polníkor-zi - plnenie pracol,ných povinností,

Peter Jurík - PN
Neprítomní:

Ďalší pdtomní: Mgr. Emília Dubcová, hlavný kontrolór obce

Ing. Lucia Halasová, zamestnankyňa obce

Verejnost': Podťa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Urěenie zapisovateťky a overovateťov zápisnice,

3. Kontrola plnenia uznesení z 8, zasadnutia Obecného zastupiteťstva Obce KlieŠtina

konaného ďř.a I 4.8.2020.
4. Zénrrcr vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

Klieština na roky 202I -2027,
5. Zmena spósobu ťrnancovania projektu ,,Klieština - Dom smútku, spevnené PlochY

a parkové úpravy okolia, prestavba".

6, póskytovanie ťrnančnej qfpomoci Ministerstva ťrnancií SR obciam na komPenzáciu

výpadku dane zpríjmov fuzických osób v roku2020,
7. Zámer prevodu'vlástníctva nehnuteťného majetku Obce KlieŠtina - Časti Pozemku

odčleneného z parce1y KN_E č. I237lt ostatné plochy, v k. Ú. KlieŠtina, zaPÍsaný la
LV č. 659, zdóvodu hodného osobitného zretela v prospech ŽÍadatelťa Jaroslava

Koštialika, Klieština 124,

8, Rózne.
8.1. Informácia oprijatí uznesenia OZ v

Materskej školy Dolná Mariková
vzďelávanie.

Dolnej Marikovej k qývoju obsadenosti
a o prijímaní detí na pred primárne

8.2. Informácia o opíave miestnych kornrrnikácií,

8.3. Informácia o vydaní nového registratúrneho poriadku aregistratúrneho Plánu
obecného úradu v klieštine.

9. Diskusia.
I0. Záver.
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Hlasovanie2 za: 3

ploti : 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Ing. Polníková D., Jurík P.)

k bodu 2. určenie zapisovatel'ky a overovatel'ov zápisnice

za zapisovatel'ku starosta určil zamestnankyňu obecného úradu Ing, Luciu Halasovú a zaoverovatel'ov zápisnice navrhol Michala Bačíka a Irrg. Iticharda lštoka.
Nakoťko k PredloŽenému návrhu nemal nikto z prítonrrlý,ch žiadne pripomienky, nechcel hozmenit' ani doPlnit', dal starosta obce o predloženom návrlru hlasovat,. obecné zastupitel,st,o
Obce Klieština schválilo predložený rrávrh.

k bodu 1. otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecneho zastupitel'stva obce Klieština (d'alej aj ako ,,oZ.,)otr-oril starosta obceJUDr, Rastisla' Bačík, ktorÝ Privítal všetkých prítomný.il. Sruro=,a ul iedol. že zasadnutie sakoná Za dodržial ania hýgienický"| u p.oti.pio.Á;oy,;;'- ;;;;;;;l zabraňujúcichŠÍreniu Prenosného ochorenia COVID-19. Na základ. p..r.nenej iistin1- sta.osta skonštatoval,Že oZje uznáŠania schoPné, nakol'ko z celkového poŮtu 5 po.lurr.ol. sú pntomní 3 poslanci.NePrítomní d-,'aja poslarrci sa vopred orp.u,ródhrili poslanec peter Jurík z dóvodupráceneschopnosti a poslankyňa Ing. Danielá Polníková z dóvodu plnenia neodkladných
Pracovných Po"'imostÍ. Starosta súčasne predložil návrh programu zasadnutia oZ. Nakol,kok PredloŽenému nár rhu. nemal nikto z prítomných žiarlne pripomienkr,, nechcel ho zmenit, anidoPlnit" dal starosta obce hlasovat' o predlozenorr. p.og.ume. obecné zastupitel,st'.o obceKlieŠtina schválilo Pro-qram rokovania OZ tak,ako boi přatozeny starostom obce.

(Bačík N,{., Tng. Ištok R., Paholík L)

Hlasovanie: za: 3

proti : 0
zdržalsa: 0
nehlasovali: 0
nepdtomní pri hlasovaní: 2

(Bačík M.. ];lq. ištok R., paholík I.)

(Ing. Polníková D., Jurík P.)

zobrali na vedomie
uznesení zo 7, zasadnutia obecného zastupiteťstva obce klieština

K bodu 3, Kontrola Plnenia uznesení z 8. zirsadnutia obecného zastupitelrstva
Obce Klieština konaného dňa 14.8.2020.

SPrávu o kontrole Plnenia uznesení z8. zasadnutia obecného zastupiteťstva obce Klieštinakonaného dňa 14,8,2020 Predniesol starosta obce JUDr. Rastislav Bačík, ktorý uviedo1, žeposlanci OZ:

Uznesením č.2512020
správu o kontrole plnenia
konaného dňa 1 5.5.2020.



Uznesením č.2612020
plán kontrolnej činnosti

schválili
hlavného kontrolóra obce naII- políok roku 2020,

Uznesením č'2712020 a) schr'álil' 
,l č. ] )020, ktorým sa finančné

1. zmenu rozpočtu obce Klieština rozp:;:,:_,-.:1 .,:3::.nir

prostriedky presúvajú nasledovne :

. zvýďavkovej rozpočtovej poloŽkr ó-'-' ' a - \ÍK - r'Šecbecný materiálpresunúť

sumu 259,8 7 € na výda',kolú rt]zi]!-a:.-,; :o_ožku 6_t] tlr,r6 _ členské príspevky RvC,

ZMOS, MAS,
. zvýdavkovej rozpočtovej položkr §_1] r_trl§ _ \-ereiná zeleň presunúť sumu 57,00 € na

výdavkovú rozpočtovú položku 635 001 _ Rutinná a štandardnáúdržba

prevádzkových stroj ov.

o zprijmovej rozpočtovej položk .v 2I2 003 _ Príjmv z prena_jatých budov presunút'

sumu 90,00 € na príjmovú rozpočtovú položku 223 001 2 _Iné poplatky a platby,

presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkol,é prlmy a celkové výdavky rozpočtu,

2. zmenu rozpočtu obce Klieština rozpočtovým opatrením č, 312020, ktorym sa finančné

prostriedky presúvajú nasledovne :

- zmena na príjmovej rozpočtovej položke 212 0O3 - Príjmy zprenqatých budov

o sumu 90,00 Eur
_ zmeftar* p.i3Áorrej rozpočtovej položke 221 0O4 _ Sprárme poplatky o srrmu 98,26

EUR
_ zmenana novovytvorenej príjmovej rozpočtovej položke 222 003 _ Pokuty a penále

za porušenie predpisov o sumu 50,00 EUR
-Zmena,'uno..,oouytuorenejpríjmovejrozpočtovejpoložke31'2002_BTzoštátneho

účelového fondu o srrmu 135,78 EUR
_ zmeíana novovyvorenej výdavkovej rozpočtovej položke 637 004 1 _ Ko _ vývoz

a zneškodnenie o srrmu 135,78 EUR
_ zínena na výdavkovej rozpočtovej položke 633 006 2 _ ocÚ _ všeobeerrý materiál

o sumu 238,26 EUR
Presunom rozpočtových prostriedkov sa menia celkové prljmy a celkové výdavky rozpočtu

o srrmu 374]O4EUR na Sumu 243 698,04 EUR rozpočet zostávavyrovnaný,

Uznesením č.2812020 a) zrušili
1. Uznesenie obecného ,urtúpit.ťstva ě. 5l2OI8 zo día 10.8.2018 v ěasti písm, B/ bod 3,

2. Uznesenie obecného zastupitelistvač.412018 zo dňa 12.6.2018 v ěasti písm, Blbod2,

b) schválili
žiadosť Jaroslava Koštialiká bytom Klieština č. 124,018 02 Dolná Mariková' o odkúPenie

časti obecného pozemku vk. ú. Klieština odčleneného od parcely KN_E č, Iz37lI ostatné

plochy, celková qfonera 2I9I m2 zapísaný na LV č. 659, vedenom na katastrálnom odbore

Okresného úradu Považská Bystrica, pozemok sa nachádza v zastavartom území obce _

intraviláne obce, do navrhovaného novovytvoreného pozemku parcely _ parcela kN_c č,

3l2l2o výmere IO2 íď zastavanáplocha, zameraného geometrickým plánom ó,00712020 zo
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dňa 27.I.2020, \,\,pracovaným GeoID s.r.o., Hatné ě. 2lO, IČO 46659757, overený dňa
6.2.2020 katastrálnl,m odborom Okresného úradu Považská Bystrica. cena nehnutefnosti je-]5,- Eur za 7 m', pričom kupujúci zaplatí náklady na vypracovanie geometrického plánu,
kúpno-predajnú zmluvu ako aj ostatné náklady spojené s prevodom nehnutel'nosti, dóvodom
žiadosti je, že na odkupovanom pozemku chce Jaroslav Koštialik vytvorit' prístupovú cestu
z miestnej komunikácie k stavebnému pozemku, ktorého je vlastníkom.

Uznesením č.2912020 zobrali na vedomie
informáciu o dobudovaní úseku komunikácie III. triedy ě. 1977 v správe TSK pri opornom
múre medzi súpisnými číslami 39 a 40 v obci Klieština.

Uznesením č.3012020 zobrali na vedomie
informáciu o osadení zvodidiel na komunikácii III. triedy č. 1977 v obci Klieština v správe
TSK v úseku medzí súpisným číslom 34 a 38, po most k novostavbe rodinného domu.

Uznesenímč,3ll2020 schválili
informáciu o rokovaní zástupcov firmy KATES s.r.o., starostov obcí Hatné, Dolná Mariková
a Klieština so zástupcami vlastníkov bl,tového domu č. 184 Hatné v súvislosti s vypovedaním
Zmluvy č. 4370052010 onájme nebytových priestorov vzmysle zákona č, 11611990 Zb,
uzatvorenej medzi obcou Hatné a Okresným stavebným bytovým družstvom so sídlom SNP
1936. Považská Bystrica zo dňa 2)200I upravujúcu podmienky nájmu nebytových
priestorov za účelom umiestnenia hlavnej stanice pre káblovú televíziu.

Uznesením č.3212020 zolrrali na vedomie
informáciu o pripomienkovaní strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 202I - 2027".

Obecné zastupitel'stvo prijalo Uznesenie č.3312020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovaniei za: 3 (Bačík M., Ing. Ištok R., Paholík I.)
proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasovali: 0

neprítomní pri hlasovaní: 2 (Ing, Polníková D., Jurík P.)

K bodu 4. Zámer vypracovania Programu hospodárskeho rowoja a sociálneho rozvoja
obce Klieština na rol<y 2021-2027.

Starosta uviedol, že obec má v súčasnosti vypracovaný Program hospodárskeho rozvoja
asociálneho rozvoja obce Klieština na roky 2015 -2020, ktorý bol schválený nazasadnutí
obecného zastupitefstva v Klieštine dňa 20.10.2075 uznesením ě. 5l20I5 písm. B/ bod. 4.
Nakoťko uvedený dokument bol vypracovaný na roky 2015 - 2020,je potrebné vypracovať
nový strategický dokument na obdobie rokov 202I - 2027. Ide o základný dokument pre



riadenie samosprávy, ktorý vychádza Zpot,--__,,_:*:;ie a konkrétnych potrieb obyvateťov,

Formuluje predstavu o budúcnosti cb;: s c_:-____:,"-::,l a protektmi na jej zabezpečenie,

Vytvára rámec, ktorého naplnenie bucle z_.::i._ _.. :: PFISR net,ude len popisným Zoznamom

nereálnych zámerov,na ktoré obec nell-,: ]3]_*__, __e skutočn\n'l sftategickým rozvojovým

dokumentom s cieťom dosiahnut, rast zLr..,t:.. ..:.., ]'e na úzenri obce Klieština. Podkladové

materiály boli poslancom a hlavnej kotltrclt,rke ,1::_,"ené r opred spolu s pozvánkami,

Obecné zastupitel'stvo prijalo Uznesenie č, 31 2Ll]0, ktoré trorí prílohu zápisnice,

Hlasovanie: za:

proti :

zdržaI sa
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní :

3 @ačík M., lng. Ištok R,, Paholík L)

0

0

0

2 (Ing. Polníková D., Judk P,)

k bodu 5. zmena spdsobu fiinancovania projektu ,rklieština _ Dom smútkuo spevnené

plochy a parkové úpravy okolia, prestavba",

starosta uviedol, že vzwaďom na finančnú a administratívnu náročnosť zálohovej platby'

ktorú je ner,ryhnutné reaiizovať formou bankovej záruky do výšky 60,000,- Eur v kombinácii s

municipálnym úverom _ Errrofondy vo výške 60.000,_ Eur a nakoťko Prima banka Slovensko

a. s. poskýla výhodnejšie podmieŇy v prípade predťrnancovania celého projektu úverovou

formou (municipáinym úverom _ Eurofo"ay uo výške 120,000,_ Eur), bola ďřr-16,10,2020 na

PPA podaná ziadosť o Zmenu spósobu financovania projektu "I(1ieština 
_ Dom smútku,

spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavbď' zo záIohovej platby na platbu formou

refundácie. T;im sa sleduje zjednodušenie procesu čerpania NFp, vzhťadom na povahu a

dížku realizácieprojektom riešených aktivít a termínov úhrady výdavkov v dodávateťských

zmluvách a súčasne sa touto zmenou minimalizuje potrebný počet podaných žiadoití o platbu,

obecné zastupiteťstvo prijalo Uznesenie č.35t2020,ktoré tvorí prílohu zápisnice,

Hlasovani ei za,, 3 (Bačík M,,Ing, Ištok R,, PaholÍk L)

proti : 0

zďržalsa: 0

nehlasovali: 0

nepdtomní pri hlasovaní: 2 (Ing, Polníková D" Jurík P,)

k bodu 6. poskytovanie finančnej výpomoci Ministerstva íinancií sR obciam na

kompenzáciuvýpadkudanezpríjmovfyzickýchos6bvroku2020.

starosta uviedol, že vládasR v súvislosti s negatívnym qfuojom hospodarenia obcí a vyšších

územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšet§im pandémiou ochorenia COVID_19

má záujemkompenzovať rnýpadok príjmov subjektom územnej samosprávy, Reagujúc na
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výrazný Pokles ýberu dane z príjmov ýzíckých osób v nadváznosti na schválené uznesenie
vládY SR Č. 494 z 12. augusta2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci
subjektom Územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pósobností. Návratná finančná
výPomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do
výŠkY výPadku ďane z príjmov fpických osób za rok 2020 a ročné splátky budú počas
Štyroch rokov, pričom prvá splátka bude v roku 2024 a posledná v roku 2027. obec móže
Podať Žiadosť na Ministerstvo financií SR do 31 .10.2020, priěom poskytnuté finančné
Prostriedky moŽno použiť do 31.12.2020. Podťa údajov Ministerstva financií SR naša obec
má výpadok dane vo výške 4334,- C.

Následne k Čerpaniu bezúročnej návratnej finančnej qfpomoci poskytovanej MF SR obcou
Predniesla stanovisko hlavná kontrolórka obce Mgr. Emília Dubcová, ktorá poslancov
informovala, že na základe predložených údajov, ktoré mala k dispozícii, podmienky uvedené
v § 17 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ao zmene
a doPlnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov budú v prípade prijatia návratnej
finanČnej výpomoci na kompenzáciuvýpaďku dane z príjmov FO roku 2020 dodržané, a preto
odporučila prij ati e bezúro čnej návratnej finančnej výpomoci schváliť.

Obecné zastupiteťstvo prijalo Uznesenie č. 3612020, ktoré spolu so stanoviskom hlavného
kontrolóra tvorí pdlohu zápisnice.

Hlasovaniel za: 3

proti: 0
zdržalsa: 0
nehlasovali: 0
nepdtomní pri hlasovaní: 2

(Bačík M., Ing. Ištok R., Paholík I.)

(Ing. Polníková D., Jurík P.)

Kbodu 7. Zámer prevodu vlastníctva nehnutelhého majetku Obce Ktieština _ časti
Pozemku odČleneného z parcely KN-E č. 1237t1 ostatné plochy, v k. ú. Klieština,
zaPÍsaný na LV Č. 659, z dóvodu hodného osobitného zreteYa v prospech žiadatel'a
Jaroslava Koštialika, Klieština 124.

Starosta uviedol, že na 8. zasadnutí Obecného zastupiteťstva Obce Klieština konanom dňa
14.8,2020 prijali poslanci Obecného zastupiteťstva Obce Klieština uznesenie č. 28l202O,
ktorým schválili žiadost' Jaroslava Koštialika, bytom Klieština ě. I24, 0I8 02 Dolná
Mariková, o odkúpenie časti obecného pozemku v k. ú. Klieština odčleneného od parcely KN-
E ě. I237l1 ostatné plochy, celková výmera 2I9I m2 zapísaný na LV ě.659, vedenom na
katastrálnom odbore Okresného úradu Považská Bystrica, pozemok sa nachádza
v zastavanom uzemí obce - intraviláne obce, do navrhovaného novovyvoreného pozemku
ParcelY Parcela KN-C č. 31212 o výmere I02 m2 zastavaná plocha, zameraného
geometrickým plánom č,00712020 zo dňa27.I.2020, vypracovaným GeoID s.f,o., Hatné č.
210, ICO 46659757, overený dňa 6.2.2020 katastrálnym odborom Okresného úradu Považská
BYstrica, cena nehnuteťnosti je 5,- Eur za I 

^', 
pričom kupujúci zaplatí náklady na

VYPracovanie geometrického plánu, kúpno-preclajnú zmluvu ako aj ostatné náklady spojené
s Prevodom nehnuteťnosti, dóvodom žiadosti je, že na odkupovanom pozemku chce Jaroilav



Koštialik vytvorit' prístupovú cestu z miesmej komunikácie k stavebnému pozemku, ktorého
je vlastníkom.
Z dóvodu, že žiadateť chce na odkupol anei časti pozemku vy,tvoriť prístupovú cestu

z miestnej komunikácie k stavebnému pozemku. ktorého je vlastníkom, uvedená časť

pozemku je pre obec nevyrržitel'ná a obec neplánuje jej ďalšie využitie, má obec zámer

prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetk-u obce odpredajom časti obecného pozemku v k. Ú.

Klieština odčleneného od parcely KN-E č, 1]37 1 ostatné plochy, celková výmera 2|97 m2

zapisaný na LV č.659, vedenom na katastrálnom odbore Okresného úradu Považská B.vstrica,

pozemok sa nachádza v zastavanom území obce - intraviláne obce, do navrhovaného

novovývoreného pozemku parcel_v - parcela KN-C č. 3I2l2 o výmere IO2 m2 zasíavaná

plocha, zameraného geometrickým plánom č. 00712020 zo dňa 27.1,.2020, vypracovaným

GeoID s.r.o., Hatné ě. 2I0,IČO 46659757, overený dňa 6.2.2020 katastrálnym odborom

Okresného úradu Považská Bystrica, pánovi Jaroslavovi Koštialikovi, bytom Klieština ě, 124,

018 02 Dolná Mariková, formou osobitného zreíela v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákonaČ.

I38ll99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupitefstvo trojpátinovou váčšinou všetkých poslancov prijalo Uznesenie Č.

3712020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovaniez za:

proti:
zdržal sa:

nehlasovali:
nepdtomní pri hlasovaní:

3 (Bačík M., lng. Ištok R., Paholík I.)
0

0

0

2 (Ing. Polníková D., Jufik P.)

K bodu 8. R6zne
Bod 8.1. Informácia o prijatí uznesenia OZ v Dolnej Marikovej kvywoju obsadenosti
Materskej školy Dolná Mariková a o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie.

Starosta informoval poslancov, že dňa 2I.09.2020 bol na obecný úrad doručený výpis

uznesenia OZ v Dolnej Marikovej č. |72l2a20, ktorym OZ v Dolnej Marikovej zobralo na

vedomie informáciu riaditeťky Materskej školy Dolná Mariková o vývoji obsadenosti

materskej školy a o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie, na zá"klade demografického

vývoja deti, zktorého vyplýva počet detí, ktoré móžu nastúpiť do Materskej školy v rokoch

2O2Il2022. Predmetné uznesenie bolo obci doručené dotknutým obciam z dóvodu, Že

vzhťadom na pozitívny demograťrcký vývoj v obci Dolná Mariková móže nastať skutočnosť,

že obec Dolná Mariková nebude v budúcich rokoch mócť uspokojiť všetky požiadavky na

umiestnenie detí z našej obce v materskej škole v Dolnej Marikovej.

Obecné zastupitefstvo prijalo Uznesenie č.3812020, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovaniei za: 3 (Bačík M.,Ing. Ištok R., Paholík I.)
0

0

proti :

zdržal sa



nehlasovali: 0

nepdtomní pri hlasovaní: 2 (Ing. Polníková D., Jurík P,)

Bod 8.2.Informácia o oprave miestnych komunilcícií,

Starosta uviedol, že v mesiaci septemb er 2020 bola v obci realizovaná oPrava miestnYch

komunikácií v časti od rodinného áomu súpisné číslo 69 po rodinný dom súPisné ČÍslo 103,

časť tri potoky, križovatka ciest vedúcich ná časť Záhumnie a_{i p^o1oky pri novej trafostanici,

ako aj ča.ť s-erom na Záhumnie po rodinný dom súpisné číslo 94, ato vYPlňaním qitlkov,

ktoré sa na nich tvorili. Súčasne v mesiaci august 2020 bol zavylžítia obČanov na aktivaČný

ptácach, odstraňovaný havarijný stav vzrriknutý na miestnej komunikácii v Časti tri PotokY,

Ld. ,u v dósledku poŠorro skruži vytvorila diera, cez liíorú bolo vidieť až do Potoka. Uvedený

stav bo1 riešený podšalovaním anásledným dobetónovaním spoja skruŽÍ anásledne aj

zabetónovaním diery v miestnej komunikácii. Finančné naklady obce boli nulové.

obecné zastupiteťstvo prijalo Uznesenie é.39l2020,ktoré tvorí pdlohu zaPisnice.

Hlasovani ei za: 3 (Bačík M,, Ing, Ištok R,, Paholík L)

proti : 0

zdržaIsa: 0

nehlasovali: 0

nepdtomní pri hlasovaní: 2 (Ing. Polníková D,, Jurík P,)

Bod 8.3. Informácia o vydaní nového registratúrneho poriadku a registratúrneho Plánu
obecného úradu v klieštine.

Starosta informoval poslancov, že Pokynom starostu Obce Klieština č. 112020 zo dřta

28.9.2020 o registratumom poriadku bol na zabezpeČenie jednotného posfuPu Pri sPráve

registratury podl,a zákona č. 39512002 Z. z. o archívoch a registraturach a o doPlnení

niektoých zákonov v znení neskorších predpisov v pósobnosti Obecného uradu KlieŠtina

vydaný nový Registratúrny poriadok a registraturny plán Obecného uradu KlieŠtina.

predmetnlý dokument bol vydaný z dóvodu jeho zosúladenia s novelou vyhláŠkY MV SR Č.

4I0l20I5 Z. z. opodrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe sPisu.

V súlade s § 16ods. 2 písm. b) a ods. 3 vyššie uvedeného zákona bol dokument odoslaný na

schválenie anásledne aj podl'a § 24apísm, c) uvedeného zákona schválený MV SR ŠtátnY

archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica. Nakoťko ďoteraz Platný

Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Klieština bol schválený MV SR ŠtatnY

archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica ale q obecným zastuPiteťstvom

v Klieštine a to Uznesením obecného zastupiteťstva v Klieštine Č. 4120|6 PÍsm. Bl boď 9 zo

dňa 14.6.2016, je potrebné na zosúladenie právneho stavu predmetné uznesenie zruŠiť. Jedná

sa o intemý normatívny právny akt, upravujúci postup pri činnosti obecného uradu a tento

nepodlieha schvaťovaniu obecného zastupiteťstva, ale v zmysle vyŠŠie uvedeného zákona

podlieha schváleniu MV SR Štatny archív Trenčín.



Obecné zastupitefstvo prijalo Uznesenie č. -{0i2020, ktoré tvorí prílohu zápisnice,

Hlasovanie: 3 rBačík M., Ing, Ištok R., PaholÍk I.)
0

0

0

] (Ing. Polníková D., Jurík P.)neprítomní pri hlasovaní :

K bodu 9. Diskusia.

V diskusii neboli zo strany prítomných vznesené žiadne návrhy ani pripomienky.

Kbodu I0.Záver

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poslancom za odvedenú prácu

a poprial im do ďalšej spoločnej práce vefa elánu, úspechov a všetkým prítomným najmá

pevné zdravie v tejto náročnej situácii. Následne zasadnutie ukončil. Zasadnutie OZ bolo

ukončené o 21,10 hod.

Zapísala:
Ing. Lucia Halasová

Overili :

Michal Bačík

Ing. Richard Ištok

starosta obce:

JUDr. Rastislav Bačík
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