
OBEC     N I Ž N Ý     K L Á T O V   
044 12 Nižný Klátov,  Hlavná 1/1 
IČO: 00 324 507       DIČ: 2021244896

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.

z v o l á v a m
trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Nižný Klátov

dňa 14.12.2020 (t. j. pondelok) o     18.00 hod  .
v     sobášnej miestnosti

Program zasadnutia:

1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu, schválenie návrhu členov návrhovej komisie  a jej 
      predsedu, určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení
4.   Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za 
      rozvoj
5.   Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o verejnom poriadku na 
      území Obce Nižný Klátov
6.   Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o miestnych daniach 
      a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce 
      Nižný Klátov
7.   Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
      odpadmi na území obce Nižný Klátov
8.   a) Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
      b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 -2023
9.   Žiadosť o zmenu územného plánu
10. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie od 16.9.2020 do 10.12.2020
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
12. Návrh na poskytnutie odmien za rok 2020
13. Rozpočtové opatrenie č. 11
14. Memorandum o spolupráci  UMR Udržateľného mestského rozvoja
15. Rôzne
16. Záver
 

                                                                     Ing. Gabriela Staníková
         starostka obce

Zasadnutie obecného zastupitelstva sa bude konať za dodržania nastavených protiepidemických  
opatrení.

Tel.č.:00421 55 7296033      Fax :00421 55 7296033        E-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk



Oznam o protiepidemických
opatreniach

 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho 
respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie 

 pravidelne si umývať ruky mydlom a 
teplou vodou, následne ruky utierať do 
jednorazových papierových obrúskov, 

 zákaz podávania rúk
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