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Zápisnica 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 8. 3. 2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    Ing. Etela Dzurillová, starostka obce   

                           Poslanci:  Bc. Ján Gallovič     

  MVDr. Dušan Kresťanko 

  Maroš Pollák 

  Dávid Sedlář  

 

Neprítomní: Bc. Anna Dobrovičová, Ľubomír Pijak, Terézia Polláková      

Ďalší prítomní: zapisovateľka  

 

 

1. Otvorenie  

Rokovanie OZ otvorila Ing. Etela Dzurillová starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka obce prečítala návrh programu a navrhuje doplniť 2 body programu:  

1. Schválenie overovateľa zápisnice 

2. Čerpanie peňažného fondu. 

Oslovila prítomných, či niekto chce doplniť alebo vypustiť niektorý z bodov programu.  

 

 

 

OZ - schvaľuje doplnenie bodu do programu Bod č. 1 Schválenie overovateľa zápisnice  

 

 

Hlasovanie:   za:  4                                                  

                      proti:  0                                           

                      zdržal sa: 0 

 

 

OZ - schvaľuje doplnenie bodu do programu Bod č. 2 Čerpanie peňažného fondu   

 

 

Hlasovanie:   za:  4                                                  

                      proti:  0                                           

                      zdržal sa: 0 

 

 

Následne starostka obce vyzvala prítomných na hlasovanie o návrhu programu v tomto znení:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie overovateľa zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 
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4. Stanovisko hl. kontrolóra obce k prijatiu úveru 

5. Schvaľovanie prijatia bankového úveru 

6. Kúpa nehnuteľnosti - Pohostinstvo v obci Klčov 

7. Čerpanie peňažného fondu  

8. Rozpočtové opatrenie 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

OZ - schvaľuje program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

Hlasovanie:   za:  4                                                  

                      proti:  0                                           

                      zdržal sa: 0 

    

2. Schválenie overovateľa zápisnice 
  

Nakoľko p. Terézia Polláková nie je prítomná na zasadnutí OZ, starostka obce navrhuje na 

dnešné zasadnutie za overovateľa zápisnice p. Dávida Sedlářa.  

 

 

 

OZ – schvaľuje overovateľa zápisnice p. Dávida Sedlářa.   

 

 

Hlasovanie:   za: 4                                                 

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0     

   

                              

3. Kontrola plnenia uznesení 
  

Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 18. zasadnutí OZ 

s uvedením ich plnenia.  

 

Uznesenia č. 6/18/2021 a č. 8/18/2021 sú v riešení, ostatné uznesenia sú splnené.   

 

 

 

OZ – berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 18. zasadnutí OZ dňa 12.2.2021.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 4                                                 

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0       

 

 

                         

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru 
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Starostka obce oboznámila prítomných so Stanoviskom hlavného kontrolóra obce k prijatiu 

úveru. Uvedené stanovisko bolo zaslané poslancom na preštudovanie.  

V závere daného stanoviska je uvedené:  

„Na základe vyššie uvedeného prepočtu som preveril podmienky podľa § 17 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre čerpanie ďašieho úveru (resp. navýšenie výšky existujúcich 

úverov) pričom ani čerpanie v maximálnej výške úveru nebude mať za následok 

porušenie zákonom stanovených limitov pre dlh obce, v prípade že nedôjde v budúcnosti 

k výraznej zmene vstupných parametrov (najmä výraznému poklesu bežných príjmov).“ 

 

 

 

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

prijatie návratných zdrojov financovania.   

 

 

 

Hlasovanie:   za: 4                                                 

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0 

 

 

5. Schvaľovanie prijatia bankového úveru       

 

 

 

OZ – podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce  

schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 100.000,- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a. s., so 

sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na financovanie investičných potrieb obce, za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  

  

 

 

Hlasovanie:   za: 4                                                

                      proti:  0                                           

                      zdržal sa: 0          

 

                      

 

 

6.  Kúpa nehnuteľnosti – Pohostinstvo v obci Klčov    

 

Majiteľ pohostinstva firma REAGRO s.r.o. zverejnila predaj nehnuteľnosti – budova 

s priľahlými pozemkami v obci Klčov. O kúpu uvedených nehnuteľností majú záujem 

občania zo Žehry, Spišského Podhradia a zo Spišského Štvrtka. Obec Klčov má taktiež 

záujem danú nehnuteľnosť zakúpiť. 

Majiteľ ponúka dané nehnuteľnosti za celkovú cenu vo výške 155.000,- eur.  
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OZ – schvaľuje kúpu nehnuteľností v k. ú. Klčov v celkovej sume 155.000,- eur a to: 

 dom, súp. č. 58, stojaci na par. č. KN-C 92, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, za kúpnu cenu 64.870,- €, 

 dom súp. č. 129, stojaci na par. č. KN-C 93, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, za kúpnu cenu 64.870,- €, 

 parcela č. KN-C 92, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 409 m²,    

za kúpnu cenu 12.270,- eur, 

 parcela č. KN-C 93, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 433 m²,    

za kúpnu cenu 12.990,- eur 

od predávajúceho REAGRO, s.r.o., IČO: 46156801, so sídlom Bugľovce 64, 053 04 Spišské 

Podhradie. 

 

 

 

Hlasovanie:   za: 4                                                  

                      proti :  0                                            

                      zdržal sa:  0   

 

 

7.  Čerpanie peňažného fondu     

 

Starostka obce oboznámila prítomných s prebiehajúcou rekonštrukciou KD, na ktorú obec 

získala finančné prostriedky vo výške 10.000,- eur, s podmienku 10 % spoluúčasti obce.  

 

 

 

OZ – schvaľuje použitie peňažného fondu vo výške 1.000,- eur na rekonštrukciu kultúrneho 

domu.   

 

 

Hlasovanie:   za:  4                                                 

                      proti :  0                                            

                      zdržal sa:  0   

 

                                                                        

8. Rozpočtové opatrenie    

 

Starostka obce predniesla prítomným návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 

1/2021, v ktorom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky a to: 

Zvýšenie príjmov o 155.000,- eur   prijatie úveru  

                                     1.000,- eur  použitie peňažného fondu 

 

Zvýšenie výdavkov o 155.000,- eur  kúpa nehnuteľností  

                                        1.000,- eur  rekonštrukcia KD. 

 

 

 

OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021.    
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Hlasovanie:   za: 4                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa:  0 

 

 

 

9. Rôzne  

 

V tomto bode sa nerokovalo.  

  

                       

 

              

10. Záver    

 

  

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.10 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

 

 

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

                starostka obce 

 

Overovatelia:  

 

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

                             

Dávid Sedlář                            ............................................... 


