
Zápisnica č. 10/2019  

z 10. Riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

                     konaného 11.12.2019 

 

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

- 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 

-   Program bol schválený okrem bodu č. 10  

  

 

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 bola dočasne zrušená . 

- Úloha pre poslanca p. Polláka zistiť záujem u rodičov o športovú aktivitu pre deti obce 

v telocvični Sp. Hrhov   bola splnená 

- Úloha pre poslanca p. Pijaka zistiť informácie k žiadosti o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii elektrickej prípojky (zadky)  bola splnená 

 

 

 

K bodu č. 3: Rozpočtové opatrenie č.4/2019 

 

- Ekonómka obce podrobne vysvetlila potrebné zmeny a presuny v rozpočte na rok 2019  

- Tie boli zapracované do ,,Rozpočtového opatrenia č. 4/2019 “ 

- Diskusia k schvaľovanému materiálu 

- Schválenie Rozpočtového opatrenia č.4/2019   

                           



K bodu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2020- 2022  

 

 

- Hlavný kontrolór vydal svoje stanovisku k rozpočtu obce na rok 2020 a ďalšie roky 

2021,2022 

- S týmto materiálom boli poslanci oboznámení podľa jednotlivých bodoch a to                   

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA, B. NÁVRH ROZPOČTU,                 

C. ZÁVER    

- Zobrali návrh HK na vedomie a informácie zužitkujú pri schvaľovaní rozpočtu                                        

  

 

 K bodu č. 5 :  Schválenie rozpočtu obce na r. 2020 –2022 

 

 

- Po podrobných informáciách od ekonómky obce ku materiálu ,, ROZPOČET NA ROK 

2020“ , prebehla diskusia poslancov podľa jednotlivých položkách preberaného 

dokumentu . 

- Na otázky poslancov vecne odpovedala p. ekonómka a týmto bol predložený materiál 

zobraný na vedomie a následne schválený  

- Schválené zmeny sú súčasťou prílohy 

- Ďalej boli rozdiskutované položky pre rozpočet na roky 2012 -- 2022 

    

 

K bodu č. 6: Určenie úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2020 – 2022 

 

 

- Novozvolený starosta , ktorý bude zvolený vo voľbách dňa 4.4.2020 bude poberať plat 

vyplývajúci so schváleného úväzku  pre starostu obce na obdobie 2020 –2022 

- Výkon funkcie novozvoleného starostu obce Klčov na obdobie 2020 – 2022, bol schválený   

v rozsahu 1 , t. j. v plnom rozsahu .  

 



  

K bodu č. 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 

 

 

-  Plán kontrolnej činnosti predložil HK obce 

- Poslanci podrobne rozobrali predložený materiál , kde zhodnotili dôvodovú správu 

predloženú HK obce a prehodnotili plánované kontroly a ostatné kontroly uvedené 

v pláne na 1. polrok 2020 

- Ďalej sa zamerali na ostatnú činnosť v pôsobení HK obce v roku 2020 

- Schválili plán činnosti na 1. polrok 2020   

 

 

K bodu č. 8: Schválenie VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

- Na poslednom zasadnutí OZ bol schválený návrh na VZN č.1/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- Keďže v dobe na pripomienkovanie neboli nijaké dotazy a návrhy , poslanci schválili     

VZN č 1./2020 v plnom rozsahu 

 

K bodu č. 9 : Schválenie VZN č. 2/ 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ , dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Klčov 

 

- Návrh na VZN č.2/2020 bol schválený na poslednom zasadnutí OZ a v lehote 

pripomienkovania nebola doručená žiadosť o zmenu ale doplnenie, a preto OZ schválilo 

VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ , dieťa MŠ a 

školských zariadení so sídlom na území obce Klčov v plnom rozsahu 

- K danému materiálu bol navrhnutý dodatok č.1 k VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ , dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce 

Klčov a to vo výške 94% na rok 2020 

- Dodatok č.1 k VZN č.2/2020 bol schválený v pomere hlasov 4 za 3 proti 



 K bodu č. 11: Rôzne 

 

 

- Využitie miestností KD na rôzne aktivity  

- Aktivity do konca roka 2019 (punč – Silvester 2019, prenájom sály KD mládeži obce) 

- Predloženie žiadosti na dotáciu s enviromentálneho fondu (ukončenie stavby kanalizácie 

v obci, termín: 23.12.2019) 

- Konzultácie s projektantkou (voda, kanál) ARPROG Poprad 

- Pingpongový turnaj 28.12.2019 

- Termín ďalšieho zasadnutia OZ 21.1.2020 

 

 

K bodu č. 12 : Záver 

 

 

- Schválenie uznesenia z 10. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove, 

konaného 11.12.2019  

- Ukončenie OZ  obce Klčov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Ľubomír Pijak 

Overovateľ : Terézia Polláková                                                      Bc. Anna Dobrovičová 

                       Dušan Kresťanko, MVDr.   zastupujúca starostka obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


