Obec Klenová, 067 72  Klenová 

Kalendárny plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2022
             



2/2022                    1.  Otvorenie
                               2.  Kontrola plnenia uznesenia
3.  Interpelácia starostu poslancami
4.  Súhrnná správa hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021
5 . Prejednanie a schválenie správy inventarizačnej komisie za rok 2021
6.  Rozpočtové opatrenia, vykonanie a schválenie rozpočtových zmien,       
7.  Priebeh Malých obecných služieb  
                               8. Prejednanie kultúrnych akcii v obci 
                               9.  R ô z n e
                              10.  Návrh a schválenie uznesení
                              11.  Z á v e r      





4/2022                    1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Interpelácia starostu poslancami
4. Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
5. Kontrola inkasa daní a poplatkov
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok roku 2022
7. Rôzne
8. Návrh a schválenie uznesení



6/2022                    1.  Otvorenie
2.  Kontrola plnenia uznesenia
3.  Interpelácia starostu poslancami
4.  Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
5.  Kontrola inkasa daní a poplatkov
6. Odborné stanovisko kontrolóra  k záverečnému účtu obce za rok 2021
7.  Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Klenová za rok 2021
8.  Rozpočtové opatrenie 
9.  Určenie volebných obvodov
10. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu, platu starostu a počet 
       poslancov  
                               11. Rôzne
                               12. Návrh a schválenie uznesenia
                               13. Záver

                        





 9 /2022           1. Otvorenie
                         2. Kontrola plnenia uznesenia
                         3. Interpelácia starostu poslancami
                         4. Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce  
                         5. Návrh bežných a investičných akcii do rozpočtu na ďalší rok 
                         6. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
                             a dieťa MŠ  a školských zariadení na území obce Klenová 
                         7. Dodatok k Smernici o výške príspevku na záujmové vzdelávanie deti 
                             Od  5 rokov do 15 rokov  
                         8.  Výročná správa za rok 2021 – prejednanie 
                         9.  Správa audítora za rok 2021    
                       10.  R ô z n e
                       11.  Návrh a schválenie uznesení
                       12.  Záver


12/2022         1.  Otvorenie
                      2.  Kontrola plnenia uznesenia
                      3. Interpelácia starostu poslancami
                      4. Záznamy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
                      5. Prejednanie a schválenie rozpočtových zmien  v rozpočte obce
                      6. Prejednanie a schválenie odmien pre poslancov OZ a hlavného kontrolóra
                      7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022
                      8. Prejednanie  a schválenie rozpočtu na rok 2022, návrhu rozpočtu na roky    
       2023-2025    
                      9. Plán činnosti hlavného kontrolóra 
                    10. Schválenie kalendárnych plánov práce OZ    
                    11. Rôzne                                   
                    12. Návrh a schválenie uznesení
                    13.  Z á v e r




     Okrem plánovaných zasadnutí starosta obce zvolá neplánované zasadnutie OZ, ak si to vyžiada neodkladné prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada najmenej 1/3 poslancov. Neplánované zasadnutie OZ môže zvolať starosta tiež pri slávnostných príležitostiach. 
Je v právomoci OZ, aby na neplánovanom zasadnutí rozhodlo, že program bude rozšírený aj o body najbližšieho plánovaného zasadnutia (o ktoré je technicky možné program rozšíriť). Takto rozšírené neplánované zasadnutie nahrádza najbližšie nasledujúce plánované zasadnutie, ktorého body prerokovalo. Body, ktoré na takto rozšírenom zasadnutí nemohli byť z technických dôvodov zahrnuté do programu sa automaticky presunú na najbližšie ďalšie plánované zasadnutie. 


Plán práce schválilo OZ na zasadnutí dňa  16.12.2021,  usnesením č. …………...






 V Klenovej 16.12.2021                                                                  Ing. Slavomil Voloch 
                                                                                                              starosta obce 


