Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,
konaného dňa 12. 02. 2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Etela Dzurillová, starostka obce
Poslanci : Bc. Anna Dobrovičová,
Bc. Ján Gallovič
MVDr. Dušan Kresťanko
Maroš Pollák
Terézia Polláková
Dávid Sedlář
Neprítomní: Ľubomír Pijak
Ďalší prítomní: zapisovateľka
1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvorila Ing. Etela Dzurillová starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 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 rodina Tomková nikdy nemala a ani dodnes nemá trvalý či prechodný pobyt v našej
obci, starostka obce navrhuje bod č. 9 vypustiť z návrhu programu.
OZ – schvaľuje vypustenie bodu č. 9 z návrhu programu
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Následne starostka obce vyzvala prítomných na hlasovanie o návrhu programu v tomto znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie predaja pozemku – Ing. Dárius Dzurilla
4. Schválenie predaja pozemku – Cyril Gallik
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Eva Čonková
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
7. Nákup traktorovej kosačky
8. VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
10. Rôzne
11. Záver
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OZ - schvaľuje program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
2. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 17. zasadnutí OZ
s uvedením ich plnenia.
OZ – berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 17. zasadnutí OZ dňa 22.12.2020.

Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Schválenie predaja pozemku – Ing. Dárius Dzurilla
Zámer predaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce Klčov dňa 29.12.2020.
V stanovenej lehote neboli prijaté žiadne pripomienky.
OZ – schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj novovytvoreného pozemku KN C
v k.ú. Klčov, parcela č. 265/9 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 66 m², ktorý bol
odčlenený geometrickým plánom G1-427/20 z parcely č. 265/1, registra C, o výmere 8013 m²,
druh – zastávaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 1, v cene 10,- eur/m², podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely je:
- Ing. Dárius Dzurilla, rod. Dzurilla, Klčov 126, 053 02 Klčov
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, 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: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
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4. Schválenie predaja pozemku – Cyril Gallik
Zámer predaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce Klčov dňa 29.12.2020.
V stanovenej lehote neboli prijaté žiadne pripomienky.
OZ – schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj:
- 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 a
-

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,

Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely je:
- Cyril Gallik, rod. Gallik, Klčov 71, 053 02 Klčov
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, 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: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Eva Čonková
Starostka obce predniesla žiadosť Evy Čonkovej o prevod pozemku na ktorom má postavený
rodinný dom. Jedná sa o dva pozemky o celkovej výmere 824 m². Za uvedené pozemky p.
Čonková zaplatila 6.100,- Sk v roku 2006. Nakoľko nebola uzatvorená žiadna kúpno-predajná
zmluva na predaj uvedených pozemkov, nie je možné zistiť, či sa jedná o celkovú sumu za
uvedené pozemky.
Poslanci OZ navrhujú prizvať na ďalšie rokovanie OZ p. Čonkovú.
Taktiež poslankyňa p. Polláková preverí bližšie informácie ohľadom daných pozemkov u p.
Jána Ondruša, bývalého starostu obce.
OZ – odporúča starostke obce prizvať na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva p. Evu
Čonkovú.
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
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6. Dodatok č 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
bol zverejnený na úradnej tabuli obce Klčov dňa 29.12.2020. V stanovenej lehote neboli
prijaté žiadne pripomienky.

OZ – sa uznáša na vydaní dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 1 - Bc. A. Dobrovičová
7. Nákup traktorovej kosačky
Starostka obce oboznámila prítomných s havarijným stavom traktorovej kosačky, ktorá bola
zakúpená ešte v roku 2009. Momentálne je funkčná, no po každom kosení vznikne porucha.
Preto navrhuje zakúpiť novú traktorovú kosačku. Predpokladané náklady vo výške cca 2.500,€.
OZ – schvaľuje zakúpenie novej traktorovej kosačky.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

8. VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Starostka obce predniesla poslancom pripravený návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok
pohrebiska. Po prerokovaní všetkých bodov nariadenia a zapracovaní pripomienok, poslanci
OZ schvaľujú návrh VZN.

OZ – schvaľuje návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska.

Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Starostka obce predniesla prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. polrok 2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 30.12.2020.

OZ – schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klčov na 1. polrok 2021.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

10. Rôzne
Starostka obce oboznámila prítomných:
 s priebehom testovania občanov v našej obci, ktoré sa konalo dňa 23.1.2021. Počet
vykonaných testov 245. Celkové náklady na testovanie boli vo výške 1.380,- eur.
Refundované od Okresného úradu vo výške 1.225,- eur.
 s prípravou projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovania kultúrneho domu
a obecného úradu.

11. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 h.
Zapísala: Alžbeta Staňová

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

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

Terézia Polláková

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