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Zápisnica  
zo 16. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 16. 10. 2020    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Bc. Anna Dobrovičová, zastupujúca starostka obce  

 Ing. Etela Dzurillová, novozvolená starostka obce   

                           Poslanci :  Bc. Ján Gallovič 

  MVDr. Dušan Kresťanko 

  Ľubomír Pijak 

  Maroš Pollák 

  Terézia Polláková 

  Dávid Sedlář 

Neprítomní: -   

Ďalší prítomní: Jakub Kapusta – člen MVK 

      Alžbeta Staňová    

Verejnosť: -  

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvorila Bc. Anna Dobrovičová, zastupujúca starostka obce.  Privítala 

všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: - 

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 1a) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

  

Zapisovateľ:                    Alžbeta Staňová – bola určená novozvolenou starostkou obce 

  

Overovatelia zápisnice:  MVDr. Dušan Kresťanko 

       Terézia Polláková 

 

OZ - berie na vedomie určenie zapisovateľa,  

       - schvaľuje overovateľov zápisnice.  

 

 

Hlasovanie:  za:  7                                               

                     proti :  0                                            

                     zdržal sa:  0                                     

                                          

 

K bodu 1b) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce, zloženie sľubu novozvolenej 

starostky  
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 Starostka obce Bc. Anna Dobrovičová požiadala člena MVK Jakuba Kapustu, aby 

oboznámil prítomných s výsledkami doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obce 

2020, ktoré sa konali dňa 03.10.2020. 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 492  

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 356 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 354 

Účasť voličov bola 72,36 %.  

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku:  

1. Ing. Etela Dzurillová – nezávislá kandidátka            252 hlasov 

2. Lukáš Fabian – nezávislý kandidát                              66 hlasov 

3. Ľubomír Pijak – nezávislý kandidát                             36 hlasov 

 

Za starostku obce Klčov bol zvolená:  

Ing. Etela Dzurillová – nezávislá kandidátka 

 

 Novozvolená starostka obce Ing. Etela Dzurillová, zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, čo potvrdila svojím podpisom.  

 

 

 

OZ –  berie na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obce,   

          konaných dňa 03.10.2020.   

          konštatuje, že: novozvolená starostka obce Ing. Etela Dzurillová zložila zákonom  

          predpísaný sľub starostu obce.  

 

 

Hlasovanie:  za: 7                                                  

                     proti :  0                                             

                     zdržal sa:  0                                     

                                           

 

K bodu č. 1c) Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou  

 

Člen MVK odovzdal novozvolenej starostke obce Ing. Etele Dzurillovej osvedčenie o zvolení. 

Následne sa novozvolená starostka ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.   

 

  

K bodu 1d) Vystúpenie starostky obce  

 

Starostka obce vo svojom prejave poďakovala voličom za prejavenú dôveru a vyjadrila veľkú 

snahu ich nesklamať. Aj keď bola zvolená len na 2 ročné obdobie a obec má veľa problémov 

ako pandémia a krátenie podielových daní, aj tak sa bude snažiť spraviť čo najviac zo svojich 

volebných plánov. Verí v spoločný záujem spoločne zveľaďovať svoju obec a posunúť ju 

ďalej čo sa týka samotného života v obci, aby boli občania spokojní.   

V závere poďakovala odchádzajúcej zastupujúcej starostke obce Bc. Anne Dobrovičovej za 

vedenie a reprezentáciu obce a popriala je veľa úspechov v pracovnom aj v osobnom živote.  
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OZ - berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce.  

 

Hlasovanie:  za:  7                                                 

                      proti :  0                                            

                      zdržal sa:  0                                     

                                          

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starostka obce prečítala návrh programu, s ktorým všetci prítomní súhlasili.         

 

OZ - schvaľuje program 16. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1.  Otvorenie 

      a)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      b)  Oznámenie výsledkov voľby starostu obce, zloženie sľubu novozvolenej           

           starostky  

      c)  Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce a prevzatie vedenia   

           ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou. 

      d)  Vystúpenie starostky obce 

  2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

  3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   

       a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  4.  Prehodnotenie zoznamu predsedov a členov komisií 

  5.  Určenie platu starostky obce  

  6.  Schválenie preplatenia dovolenky odchádzajúcej starostky obce  

  7.  Schválenie Komunitného plánu obce Klčov na rok 2020 - 2025 

  8.  Schválenie kúpy pozemkov za účelom zriadenia prístupovej cesty  

  9.  Oprava strechy na Dome smútku 

10.  Informácia o čerpaní NFP od MF SR z dôvodu výpadku podielových daní  

11.  Sťažnosti občanov 

12.  Rôzne 

13.  Záver 

 

 

Následne starostka obce vyzvala prítomných poslancov k doplneniu, resp. k návrhu na zmenu 

programu. Sama navrhuje doplnenie bodu programu:  

 

bod 4 – Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce   
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Nakoľko prítomní poslanci nemajú žiadne návrhy na zmenu programu, starostka obce vyzvala 

prítomných na hlasovanie o doplnenie 1 bodu programu. Poradie ďalších bodov sa posúva.   

 

 

OZ – schvaľuje doplnenie bodu do programu:  

          bod č. 4 Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

 

K bodu 3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ  

  

Starostka obce navrhuje poslanca Maroša Polláka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ. Keďže poslanci nepodali iný návrh, starostka dala hlasovať.  

 

 

OZ – poveruje poslanca Maroša Polláka zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zák. č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

K bodu č. 4 Poverenie poslanca zastupovaním starostky obce   

 

Starostka obce poverila poslanca Maroša Polláka zastupovaním starostky obce na funkčné 

obdobie rokov 2020 - 2022.  

 

 

OZ - berie na vedomie poverenie poslanca Maroša Polláka zastupovaním starostky obce 

v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p..  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

K bodu č. 5 Prehodnotenie zoznamu predsedov a členov komisií  

 

 

OZ - odvoláva člena finančnej komisie p. Ing. Etelu Dzurillovú a 
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       - volí člena finančnej komisie Alžbetu Staňovú. 

  

 

Hlasovanie:   za:  6                                                 

                      proti : 0                                              

                      zdržal sa: 1 / Bc. A. Dobrovičová                                                                             

 

 

K bodu č. 6 Určenie platu starostky obce   

 

V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v z. n. p. a v súlade s novelou zák. č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov funkcia starostu je verejná funkcia, 

ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami 

podľa osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce. Plat starostu je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa uvedeného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

OZ môže podľa zákona plat starostu obce zvýšiť až o 60%. Plat starostu nesmie byť nižší, ako 

je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle § 

4 ods. 1 cit. zákona podľa počtu obyvateľov obce Klčov koeficient pre výpočet platu starostu 

predstavuje 1,83. 

 

Poslanci OZ navrhujú zvýšenie platu starostky obce o 20 % s účinnosťou od 17.10.2020. 

 

 

OZ – určuje plat starostky obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako 

1,83 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve zvýšený o 20 % s účinnosťou od 

17.10.2020.  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

K bodu č. 7 Schválenie preplatenia dovolenky odchádzajúcej starostky obce   

 

 

OZ - ruší uznesenie č. 28/12/2020 zo dňa 12.03.2020  

      - schvaľuje v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení                 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku Bc. Anne Dobrovičovej, ktorá bola 

poverená zastupovaním starostu obce, v rozsahu 24 dní.  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 
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K bodu č. 8 Schválenie Komunitného plánu obce Klčov na roky 2020 – 2025  

 

Starostka obce opätovne predložila na schválenie vypracovaný Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Klčov na roky 2020 – 2025.  

 

 

OZ – schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Klčov na roky 2020 – 2025.  

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

 

K bodu č. 9 Schválenie kúpy pozemkov za účelom zriadenia prístupovej cesty 

 

Na základe požiadaviek občanov, za účelom vybudovania miestnej komunikácie a z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov, poslanci súhlasia s kúpou pozemkov parc. č. 213/6, parc. 

č. 218/5 a parc. č. 219/5 v k. ú. Klčov za cenu 10,- eur/m².  

 

 

OZ – schvaľuje kúpu pozemku registra C KN parcelné číslo 213/6 druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 14 m2, vytvorenom geometrickým plánom č. 25/2020 geodeta 

Jozefa Chovanca, oddelením od pozemku registra C KN č. 213/2 druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 673 m², zapísanom na liste vlastníctva č. 175 v katastrálnom 

území Klčov, od predávajúcej:  

Alžbeta Lesňáková, rod. Šilonová, nar. 26.09.1943, bytom Klčov č. 40, v podiele 1/1 

za kúpnu cenu 10,- €/m² a to za účelom vysporiadania miestnej komunikácie. 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

OZ - schvaľuje kúpu pozemku registra C KN parcelné číslo 218/5 druh pozemku orná pôda 

o výmere 50 m², vytvorenom geometrickým plánom č. 25/2020 geodeta Jozefa Chovanca, 

oddelením od pozemku registra C KN č. 218/3 druh pozemku orná pôda o výmere 107 m², 

zapísanom na liste vlastníctva č. 78 v katastrálnom území Klčov, od predávajúcich:   

Ján Berko, nar. 11. 05. 1954, bytom Bielidla 888/2, Spišské Podhradie v podiele 7/20 

Michal Berko, rod. Berko, nar. 28.04.1952, bytom Krčméryho 2318/2, Spišská Nová Ves 

v podiele 1/20  

Anna Galová, rod. Berková, nar. 09.01.1956, bytom Wolkerova 30/33, Spišská Nová Ves 

v podiele 1/20 

Michal Berko, rod. Berko, nar. 08.05.1943, bytom Hlavná 12/4, Bratislava v podiele 1/20 

Agnesa Vošková, rod. Berková, nar. 09.04.1957, bytom Trieda 1. Mája 2316/10, Spišská 

Nová Ves v podiele 1/10 

Mária Berková, rod. Berková, nar. 09.06.1960, bytom Za Hornádom 883/2, Spišská Nová 

Ves v podiele 1/10 

Katarína Monková, rod. Berková, nar. 07.10.1968, bytom Štefánikova 62/30, Spišská Belá 

v podiele 1/10 a 1/20 
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Anna Hockicková, rod. Berková, nar. 14. 09. 1966, bytom Brutovce 42 v podiele 1/10 a 

1/20 

za kúpnu cenu 10,- €/m2 a to za účelom vysporiadania miestnej komunikácie 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

OZ – schvaľuje kúpu pozemkov registra C KN parcelné číslo 219/5 druh pozemku orná pôda 

o výmere 49 m2, vytvorenom geometrickým plánom č. 25/2020 geodeta Jozefa Chovanca, 

oddelením od pozemku registra C KN č. 219/1 druh pozemku orná pôda o výmere 77 m², 

zapísanom na liste vlastníctva č. 80 v katastrálnom území Klčov a 

parcelné číslo 225/4 druh pozemku orná pôda o výmere 6 m2, vytvorenom geometrickým 

plánom č. 25/2020 geodeta Jozefa Chovanca, oddelením od pozemku registra C KN č. 225/2 

druh pozemku orná pôda o výmere 40 m², zapísanom na liste vlastníctva č. 80 v katastrálnom 

území Klčov od predávajúceho:  

Marek Kacvinský, rod. Kacvinský, nar. 18.10.1980, Klčov 136, v podiele 1/1 za kúpnu     cenu 

10,- €/m² a to za účelom vysporiadania miestnej komunikácie. 

 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

 

K bodu č. 10 Oprava strechy na Dome smútku  

 

Z dôvodu trvalých dažďov v posledných dňoch, je potrebné riešiť havarijný stav zatekajúcej 

strechy na Dome smútku. Obec obdŕžala cenové ponuky od dvoch firiem – Peter Fabian 

Jablonov a Roofs s.r.o. Spišský Hrhov. Pri odkrytí strechy môže vzniknúť ďalšie náklady – 

prehnité trámy, poškodený sadrokartón čím sa predlží doba rekonštrukcie. Z uvedeného 

dôvodu poslanci navrhujú začať s opravou až v jarných mesiacoch budúceho roka.  

 

OZ – odporúča starostke obce požiadať p. Jakuba Chlebovca príp. iného tesára/klampiara, 

aby vykonal nutné opravy pre dočasné riešenie havarijnej situácie strechy na dome smútku 

v obci.   

 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

 

 

K bodu č. 11 Informácia o čerpaní NFP od MF SR z dôvodu výpadku podielových daní  
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Z dôvodu výpadku podielových daní spôsobeného pandémiou ochorenia COVID – 19, 

Ministerstvo financií SR poskytne mestám a obciam na Slovensku bezúročnú štátnu pôžičku 

na vykrytie tohto výpadku v roku 2020. V obci Klčov je tento výpadok daní oproti 

schválenému rozpočtu na rok 2020 podľa prognózy MF SR max. do výšky 35.311,- eur. Tieto 

financie obec musí použiť do konca tohto roka na plnenie základných samosprávnych úloh 

obce. Obec je povinná splatiť uvedenú výpomoc v 4 splátkach, 1 splátka až v roku 2024.  

 

Hlavný kontrolór obce doručil na zasadnutie stanovisko k prijatiu návratnej finančnej 

výpomoci, v ktorom uviedol, že obec spĺňa podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie návratnej finančnej výpomoci, 

pričom ani čerpanie v maximálnej výške nebude mať za následok porušenie zákonom 

stanovených limitov pre dlh obce.   

 

 

OZ – berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na   

          prijatie návratných zdrojov financovania.  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0                                 

 

 

OZ – schvaľuje podanie žiadosti o návratný finančný príspevok vo výške 35.311,- eur na 

dofinancovanie výpadku podielových daní. Doba splácania finančného príspevku je počas 

štyroch rokov a to v rovnomerných splátkach od r. 2024 do roku 2027.  

 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 12 Sťažnosti občanov  

 

Starostka obce prečítala sťažnosť od p. Petra Kyseľa a p. Michala Ondruša.  

 

 

OZ – odporúča sťažnosť od p. Petra Kyseľa a p. Michala Ondruša riešiť na mieste Stavebnou 

komisiou.  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 13 Rôzne 
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 Starostka obce oboznámila prítomných s výsledkom stretnutia s NDS – prejazd 

nákladných áut, znečistenie miestnych komunikácii, odtok vody spod diaľničného 

mosta po miestnej komunikácii. 

 Poslanec p. Sedlář navrhuje vydať zákaz konzumácie alkoholu na verejných 

priestranstvách v obci.  

 Október – mesiac úcty k starším. Obec má zakúpené darčekové predmety pre starších 

občanov, ale problémom je ich doručenie pre šírenie vírusu Covid – 19. Poslanci OZ 

navrhujú prostredníctvom obecného rozhlasu vyzvať rodinných príslušníkov, aby si 

prišli prevziať na obecný úrad darčekový predmet pre príbuzného.   

 Nasledujúce zasadnutie OZ je naplánované na 04.12.2020.  

 

 

K bodu č. 14 Záver  

 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.00 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ....................................................     

                starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

MVDr. Dušan Kresťanko        ............................................... 

                             

Terézia Polláková                    ............................................... 

  


