
Zápisnica č.6/2019  

z 6. Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

                     konaného 23.8.2019 

 

 

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny +hosť p.Kočiš 

- Program: schválený jednohlasne 

 

K bodu č. 1: Otvorenie    

-    Zástupkyňa obce privítala prítomných poslancov a hostí , otvorila zasadnutie OZ 

-    Oboznámila s programom a následne prebehlo schválenie programu OZ 

  

K bodu č. 2: Kontrola uznesení      

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Úloha pre vedenie obce prizvať na zasadnutie OZ všetkých nájomcov pôdy v katastri obce 

Klčov s náležitými podkladmi na upresnenie výmeru daní trvá 

- Úloha pre vedenie obce upozorniť prevádzku motorestu Nicol na akcie konajúce sa vo 

večerných hodinách  bola splnená 

- Úloha poslanca p. Galoviča zistiť záujem o retardery a prípojky kanála v určených 

lokalitach bola splnená 

- Úloha pre predsedov komisií doručiť ekonómke obce podklady z činnosti za sledované 

obdobie bola splnená 

 

 

K bodu č. 3:  Návrh – úprava rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

 

- Ekonómka podrobne informovala poslancov o prejednávanom dokumente , zmenách 

a presunoch financií v jednotlivých položkách 

- Informovala o stave hospodárenia ku 23.8.2019  

                         

    



K bodu č. 4: Zánik mandátu starostu obce Miroslava Fabiana k 31.8.2019 podľa § 13a ods.1 
písm.c) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení a prejednanie odstupného pre 
starostu. 

 

- List starostu obce , v ktorom žiada OZ o rozviazanie pracovného pomeru k 31.8.2019 zo 

zdravotných dôvodov a zároveň o priznanie odstupného podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 

- Diskusia ku vzniknutej situácií 

- Prejednanie  výšky odstupného z ohľadom na zákon č. 253/1994 a dĺžku funkčného obdobia 

odstupujúceho starostu 

- Termín vyplatenia odstupného koniec roka 2109 

- Predbežný termín nových volieb určila NR SR na február 2020 

- Do týchto volieb bude obec viesť zastupujúci starosta Bc. Anna Dobrovičová, ktorý vznikne 

z písomného poverenia odstupujúceho starostu a to od 1.9.2019 do zloženia sľubu 

novozvoleného starostu s polovičným úväzkom.  

- Plat zastupujúceho starostu bude vypočítaný podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 

- Z dôvodu odstúpenia starostu bude vykoná inventarizacia majetku  

- Komisie ,,Dlhodobý majetok“ predseda Pollak Maroš , členovia Polláková Terézia, Sedlář David 

,,Drobný majetok “ predseda Dublanová Gabika, členovia Dobrovičová Anna , Ing. Dzurillová Etela 

  

K bodu č. 5 : Rôzne – žiadosti od občanov – prejednanie   

-  Ústna žiadosť p.Kočiš na odvodnenie cesty pri dome Klčov č. 12 , vybudovanie 

odvodňovacieho pásu v réžií obce  

- Žiadosť p. Ďumbalovej  Márie ohľadne odkúpenie  obecného pozemku  

- Žiadosť p. Nováka Lukáša na prekopanie cesty ku zriadeniu plynovej prípojky  

- Žiadosť občanov obce na preloženie detského ihriska     

 

K bodu č. 6: Záver   

     -       Ukončenie zasadnutia  

- Termín nasledujúceho zasadnutia 11.9.2019 

 

 

Zapisovateľ : 

Overovateľ :                                                                                                      Starosta obce :  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                              

                                                                                            
  

 

              

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                            

    

 

 

 


