Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,
konaného dňa 22. 12. 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Etela Dzurillová, starostka obce
Poslanci : Bc. Anna Dobrovičová,
Bc. Ján Gallovič
MVDr. Dušan Kresťanko
Ľubomír Pijak
Maroš Pollák
Terézia Polláková
Dávid Sedlář

Neprítomní: Ďalší prítomní: zapisovateľka
1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila Ing. Etela Dzurillová starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce prečítala návrh programu. Oslovila prítomných, či niekto chce doplniť alebo
vypustiť niektorý z bodov programu. Nakoľko neboli navrhnuté žiadne zmeny, pristúpilo sa
k hlasovaniu. Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočtové opatrenie č. 4
4. Návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka
5. Neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu počnúc rokom 2021
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu
7. Rozpočet na rok 2021 - 2023
8. Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
9. Predĺženie platnosti PHSR na rok 2021
10. Schválenie predaja Avie
11. Zámer prenájmu priestorov KD
12. Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
13. Poslanecké odmeny za rok 2020
14. Rôzne
15. Záver
OZ - schvaľuje program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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2. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 16. zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 85/16/2020 je nesplnené, nakoľko p. Kacvinský nesúhlasí s predajom pozemku.
Ostatné uznesenia boli splnené.
OZ – berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 16. ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa
16.10.2020.

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Rozpočtové opatrenie č. 4
Starostka obce prečítala návrh rozpočtového opatrenia č. 4 a vysvetlila všetky položky
rozpočtu, ktorých sa uvedené rozpočtové opatrenie týka.
OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020.
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 1 - T. Polláková
4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa
Starostka obce prečítala návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa ZUŠ a školských zariadení.
Poslanci navrhujú financovať ZUŠ a školské zariadenia v obci vo výške 90 % s tým, že obec
vyspraví diery v ceste ku škole a podľa možností aj zabezpečí osvetlenie priechodu pre
chodcov v blízkosti školy.
OZ – schvaľuje návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby.
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Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu počnúc rokom 2021
Starostka obce predniesla poslancom návrh na prijatie uznesenia o neuplatňovaní
programovej štruktúry v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., počnúc rokom 2021.
OZ – schvaľuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostavovanie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky
2021, 2022, 2023 - platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným
zastupiteľstvom.
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 1 – T. Polláková
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu
Starostka obce prečítala stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu.
V závere stanoviska hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023 vziať na vedomie.
OZ – berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Klčov
na rok 2021 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Starostka obce prečítala návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli obce 15 dní pred schválením.
Vzhľadom na zverejnený výnos dane MF SR a odsúhlasením dodatku č. 2 k VZN 2/2020,
poslanci navrhujú zmeny návrhu rozpočtu na rok 2021 nasledovne:
výnos dane
- 1.537,transfer cirkevnej škole
- 18.578,nákup pozemkov
+ 8.000,rekonštr. verejného osvetlenia + 9.041,3

OZ – schvaľuje rozpočet na rok 2021 a
berie na vedomie rozpočet na roky 2022 a 2023.
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 1 - T. Polláková
8. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Starostka obce predniesla poslancom novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platnú od
01. 01. 2021, ktorá priniesla povinnosť obci zaviesť triedený zber kuchynského odpadu. Obec
nemusí zaviesť triedený zber kuch. odpadu, pokiaľ preukáže splnenie niektorej z podmienok
uvedených v § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. Na základe uvedeného, starostka obce
vypracovala návrh uvedeného dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi.
Na základe tohto dodatku starostka obce vypracovala čestné prehlásenie o kompostovaní
biologicky rozložiteľného kuch. odpadu, ktoré bolo doručené do každej domácnosti.
OZ – schvaľuje dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klčov s účinnosťou
od 14. 01. 2021.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

9. Predlženie platnosti PHSR na rok 2021
Starostka obce oboznámila prítomných s povinnosťou mať vypracované PHSR na ďalšie
programové obdobie. Obec podpísala memorandum s PSK o spolupráci na príprave
a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „SPIŠ“.
Uvedené PHSR zahŕňa potreby našej obce všeobecne, je potrebné mať vypracované vlastné
PHSR. Platnosť aktuálneho PHSR obce Klčov skončila 11.12.2020. Na základe odporúčania
PSK je možné dané PHSR predlžiť.
OZ – schvaľuje predlženie platnosti aktuálneho PHSR obce Klčov do 31. 12. 2021.

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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10. Schválenie predaja Avie
Poslanec D. Sedlář oboznámil poslancov s aktuálnym stavom Avie. Momentálne je Avia
nepojazdná, náklady na opravu prevyšujú jej hodnotu. Z uvedeného stavu poslanec navrhuje
Aviu vyradiť z majetku a odpredať za šrotovnú cenu 130,- €, pre kupujúceho T. Novotný,
Doľany.

OZ – schvaľuje vyradenie a odpredaj motorového vozidla Avia za cenu 130,- eur pre
kupujúceho T. Novotný, Doľany.
Hlasovanie: za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
11. Zámer prenájmu priestorov KD
Starostka obce oboznámila prítomných so zverejnením zámeru podľa osobitného zreteľa
prenajať priestory, nebytové priestory KD na poschodí o výmere 49,68 m² za účelom
zriadenia špedície. Budúcim nájomcom bude Radoslav Fabian – RADO TRANS s. r. o.,
Klčov 1. Poslanci navrhujú nájomné vo výške 100,- €/mesačne s podpísaním zmluvy na 1 rok
s možnosťou opakovania. Energie a internet si hradí nájomca sám.
OZ – schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nebytových priestorov
na poschodí KD o rozmere 49,68 m² pre nájomcu Radoslav Fabian – RADO TRANS s. r. o.,
Klčov 1. Cena nájomného vo výške 100,- €/mesačne + energie a internet, na obdobie 1 roka.

Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

12. Žiadosti o odkúpenie pozemku
a/ Cyril Gallik, Klčov 71
Starostka obce prečítala žiadosť Cyrila Gallika o odkúpenie obecných pozemkov –
novovytvorené parcely č. 265/7 – 12 m² a č. 265/8 - 5 m², oddelených geometrickým plánom
G-371/20 zo dňa 18.11.2020.
Poslanci súhlasia s odpredajom pozemkov za cenu 10,- eur/m².
OZ – schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. zámer predať
majetok vo vlastníctve obce Klčov nachádzajúci sa v k. ú. Klčov, okres Levoča, a to:
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-

novovytvorený pozemok KN C č. 265/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m²
v k. ú. Klčov, odčlenený geometrickým plánom č. G-371/20, vyhotoveného ADOREAL
s.r.o., IČO: 46946055, z parcely KN C č. 265/1 o celkovej výmere 8013 m², druh –
zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 1, za cenu 10,- €/m²
- novovytvorený pozemok KN C č. 265/8 ostatná plocha o výmere 5 m² v k. ú. Klčov,
odčlenený geometrickým plánom č. G-371/20, vyhotoveného ADOREAL s.r.o., IČO:
46946055, z parcely KN C č. 265/1 o celkovej výmere 8013 m², druh – zastavaná
plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 1, za cenu 10,- €/m²,
pre kupujúceho Cyril Gallik, rod. Gallik, Klčov 71.
Dôvodom hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je pre obec neupotrebiteľný,
obec ho nikdy nevyužívala a nie je predpoklad, že by sa obci podarilo iným spôsobom účelne
s týmto majetkom nakladať. Pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý sa dlhodobo
o pozemok stará a má v úmysle ho naďalej zveľaďovať.

Hlasovanie: za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
b/ Ing. Dárius Dzurilla, Klčov
Starostka obce prečítala žiadosť Ing. Dáriusa Dzurillu, Klčov 126 o odkúpenie obecného
pozemku – novovytvorenej parcely č. 265/9 – 66 m², oddeleného geometrickým plánom č. G427/20 zo dňa 18.11.2020.
Poslanci súhlasia s odpredajom pozemkov za cenu 10,- eur/m².
OZ – schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. zámer predať
majetok vo vlastníctve obce Klčov nachádzajúci sa v k. ú. Klčov, okres Levoča, a to:
- novovytvorený pozemok KN C č. 265/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m²
v k. ú. Klčov, odčlenený GP G-427/20 z parcely KN C č. 265/1 o celkovej výmere 8013
m², druh – zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 1, za cenu 10,- €/m²
pre kupujúceho Ing. Dárius Dzurilla, rod. Dzurilla, Klčov 126.
Dôvodom hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je pre obec neupotrebiteľný,
obec ho nikdy nevyužívala a nie je predpoklad, že by sa obci podarilo iným spôsobom účelne
s týmto majetkom nakladať. Pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, ktorý sa dlhodobo
o pozemok stará a má v úmysle ho naďalej zveľaďovať.

Hlasovanie: za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0
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13. Poslanecké odmeny za rok 2020
P. Bc. Dobrovičová predniesla žiadosť o schválenie odmeny vo výške 1.300,- eur, ktorú
odôvodnila ušetrením fin. prostriedkov za vykonávanie funkcie zastupujúcej starostky obce
na polovičný úväzok a za vykonanú prácu za jej funkčné obdobie.
Poslanci navrhli odmenu pre zástupcu starostky obce vo výške 100,- €/mesačne.
OZ – schvaľuje odmenu pre Bc. Annu Dobrovičovú vo výške 1.300,- eur.

Hlasovanie: za: 4 - Bc. A. Dobrovičová, MVDr. D. Kresťanko, Ľ. Pijak, D. Sedlář
proti : 0
zdržal sa: 3 - Bc. J. Galovič, M. Pollák, T. Polláková
OZ – schvaľuje odmenu pre zástupcu starostky obce vo výške 100,- €/mesačne.

Hlasovanie: za: 5 - Bc. J. Gallovič, MVDr. D. Kresťanko, Ľ. Pijak, T. Polláková, D. Sedlář
proti : 0
zdržal sa: 2 - Bc. A. Dobrovičová, M. Pollák

14. Rôzne
Starostka obce oboznámila prítomných s možnosťou získania dotácie z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 - 2020 pre projekt „Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu v obci
Klčov“. Celkové náklady projektu 17.437,07 €. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 11.11.2019.
OZ – schvaľuje realizáciu projektu „Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu
v obci Klčov“.
Hlasovanie: za: 7
proti : 0
zdržal sa: 0

Následne starostka obce oboznámila prítomných s:
 prípravou na rekonštrukciu verejného osvetlenia, predpokladané náklady vo
výške cca 10.000 eur,
 bolo zrealizované odvodnenie cesty pod diaľnicou, boli zakúpené a položené rúry,
celkové náklady vo výške 500 eur,
 bola zrealizovaná oprava zatekajúceho balkóna na kultúrnom dome,
 bola opravená strecha na Dome smútku, náklady vo výške 400 eur,
 je zakúpená autobusová zastávka s príslušenstvom a hojdací koník na detské
ihrisko, celkové náklady vo výške 2.000 eur,
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 je vydané právoplatné rozhodnutie na osadenie značky slepá ulica pri dome s. č.
206, ktorá bude umiestnená v jarných mesiacoch,
 čiastočne spevnená cesta pri p. Pijakovi, pokračovať sa bude v jarných mesiacoch,
 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond na výstavbu vodovodu
a kanalizácie,
 nová web stránka obce je už vo finálnej fáze, spustená by mala byť v priebehu
januára 2021,
 snahou starostky je taktiež získať dotáciu na vykurovanie v KD a na výstavbu
ihriska, ktoré bude využiteľné v letných aj v zimných mesiacoch
Poslankyňa T. Polláková:
 navrhuje zriadiť finančnú zbierku pre rodinu po nebohej Alžbete Tomkovej.

15. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 h.
Zapísala: Alžbeta Staňová

....................................................
starostka obce
Overovatelia:
MVDr. Dušan Kresťanko

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

Terézia Polláková

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