
Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Určenie návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení z 2.zasadnutia ObZ zo dňa 26.6.2020 a 3. zasadnutia ObZ zo dňa 27.8.2020

5. Správa nezávislého audítora  ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2019
6. Schválenie VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
7. Schválenie štatútu komunitného centra obce Čaklov
8. Schválenie všeobecných podmienok poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie v komunitnom 

centre obce Čaklov 
9. Organizačný poriadok obecného úradu obce 
10.Štatút obce
11. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.3/2015 upravujúcich nájom nájomných bytov postavených 
    s podporou štátu
12. Dohoda o splátkach 
13.Žiadosť o predaj časti pozemku pre J.Kmeca a M.Kmecovú Čaklov č.122
14. Zánik nájmu Peštová Viera 
15. Žiadosť o nájomný byt č.631/2 – Pešta Marek 
16. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy: Stanislav Goroľ 616/2
17. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy: Igor Ovšák 621/3
18. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu: Iveta Goroľová 615/1
19. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu: Gabriela Giňová 617/1
20. Prejednanie pripojenia k elektrickej prípojke pre účely elektrického odberu v nájomných bytoch 39NŠ  
21. Prejednanie poplatkov zaplatených nájomcami VVS za pripojenie vodovodnej prípojky 
22. Prejednanie upozornenia  prokurátora  o prijímaní Všeobecných nariadení v súlade s § 6 odst.3  zákona  

číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, upozornenia týkajúcich  sa konania 
a rozhodovania stavebného úradu. 

23. Prejednanie upozornenia  prokurátora  o prijímaní Všeobecných nariadení v súlade s § 6 odst.3  zákona  
číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, upozornenia týkajúcich  sa  zhodnotenia
stavu zákonnosti VZN obcí o vyhradení miesta a podm. na umiestnenie voleb. plagátov.

24. Navýšenie  limitu  pokladničnej hotovosti
25. Odkúpenie rod. domu od p. Bugošovej súp. číslo 331 na základe znaleckého posudku, prejednanie úveru
26. Rekonštrukcia odkúpeného rod. domu 331, (interiér-/revízie/, exteriér-úpravy terénu, kanalizácia)    
27. Presun pohľadávok  za komunálny odpad r.2015 do pomocnej evidencie vymáhané exekútorom
28. Žiadosť o odsúhlasenie zmeny otváracích hodín  v prevádzke : Kadernícky salón Tamary Style 
      Čaklov č.d.162     
29. Inventarizačné komisie k 31.12.2020   
30. Úprava rozpočtu  ZŠ
31. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ r.2019/20 
32. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ r.2019/20
33. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady
34. Návrh VZN  o miestnych daniach na území obce
35.  Rôzne 
36.  Diskusia 
37.  Záver                         


