
 

 1 

Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 16. 4. 2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    Ing. Etela Dzurillová, starostka obce   

                           Poslanci:  Bc. Anna Dobrovičová 

  Bc. Ján Gallovič 

  Maroš Pollák 

  Terézia Polláková 

  Dávid Sedlář 

 

Neprítomní: Ľubomír Pijak, MVDr. Dušan Kresťanko  

Ďalší prítomní: Ing. Ján Richter, Eva Čonková, zapisovateľka  

 

 

1. Otvorenie  

 

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

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

 

2. Schválenie návrhu programu 

 

Starostka obce prečítala návrh programu. Nakoľko sa na zasadnutie nedostavil MVDr. Dušan 

Kresťanko, starostka obce navrhuje doplnenie Bodu č. 1 Schválenie overovateľa zápisnice.  

 

 

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

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                    

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

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

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu 

3. Schválenie overovateľa zápisnice  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Eva Čonková 

6. Schválenie VZN č. 1/2021, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce   

Klčov 

7.  Správa hl. kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

8.  Záznam č. 1 o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce 

9.  Stanovisko hl. kontrolóra obce k ZÚO 

10.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020  
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11.  Tvorba rezervného fondu  

12.  Schválenie čerpania RF : 

 Osvetlenie starej ulice - 7 000 eur 

 Rekonštrukcia a modernizácia autob. zastávky - 1 000 eur 

 Splátka úveru - 9 000 eur 

 Rekonštrukcia chodby a kuchyne kultúrneho domu - 4 000 eur 

 Rekonštrukcia budovy pohostinstva - 10 000 eur 

 Prístavba garáže k Hasičskej zbrojnici – 6 000 eur 

 Stavebné úpravy miestnej komunikácie – odvodňovací kanál – 3 500 eur    

13. Odkúpenie pozemku par.č. 261/2 podľa GP č. 25/2020 - Vodohospodársky podnik 

Košice  

14. Rozpočtové opatrenie č. 2 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

OZ - schvaľuje program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0   

     

 

 

3. Schválenie overovateľa zápisnice  
  

Nakoľko MVDr. Dušan Kresťanko nie je prítomný na zasadnutí OZ, starostka obce navrhuje 

na dnešné zasadnutie za overovateľa zápisnice p. Dávida Sedlářa.  

 

 

 

OZ – schvaľuje overovateľa zápisnice p. Dávida Sedlářa.   

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                 

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0   

 

                              

4. Kontrola plnenia uznesení 
  

Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 19. zasadnutí OZ 

s uvedením ich plnenia.  

 
Uznesenie č. 18/19/2021 o kúpe nehnuteľností – Pohostinstva s priľahlými pozemkami ešte nie je 

splnené, nakoľko je potrebné súhlasné stanovisko k predaju od Pamiatkového úradu SR (Ministerstva 

kultúry SR). Ostatné uznesenia sa plnia priebežne.    

 

 

OZ – berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 19. zasadnutí OZ dňa 8.3.2021.  
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Hlasovanie:   za: 5                                                 

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0 

 

       

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Eva Čonková 
 

Prítomná Eva Čonková opätovne predniesla svoju žiadosť o odkúpenie pozemkov par. č. 27          

a par. č. 28/2 o celkovej výmere 824 m². Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ešte v roku 2005 

a 2006 vyplatila obecnému úradu 6.100,- Sk (202,48 €) s prísľubom bývalého starostu obce, 

že jej budú uvedené pozemky predané.  

V tomto období nebola spracovaná žiadna kúpnopredajná zmluva a z príjmových 

pokladničných dokladov nie je zrejmé o aké pozemky sa jedná.  

Niekoľko rokov daný predaj neriešila, pokiaľ jej dcéra Mária bude dospelá, aby bola 

kupujúcou uvedených pozemkov.   

Poslanci konštatujú, že v dnešnej dobe je uvedená cena pozemkov podstatne vyššia a nie je 

možný ich predaj za sumu 202,48 €.   

P. Čonková nie je ochotná doplatiť (10,- €/m²) a odmieta vrátenie peňazí.  

 

 

 

OZ –  schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer predať majetok obce a to:  pozemky par. č. 27 a par. č. 28/2          

zapísané na LV č. 1 o celkovej výmere 824  v k. ú. Klčov, za celkovú cenu 202,48 € pre 

kupujúceho Eva Čonková, Klčov 88.  

   

 

 

Hlasovanie:   za:  0                                                

                      proti: 5                                           

                      zdržal sa: 0  

 

 

 

6. Schválenie VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce        

 

Návrh VZN č. 1/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 4.3.2021. V zákonom 

stanovenej lehote neboli obecnému úradu doručené žiadne pripomienky.  

 

 

 

OZ – sa uznáša na vydaní VZN č. 1/2021, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Klčov.    

 

 

 

Hlasovanie:   za:  5                                                

                      proti:  0                                            

                      zdržal sa:  0          
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7.  Správa hl. kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2020 do 

31.12.2020, ktorá je prílohou tejto zápisnice.    

 

 

 

OZ – berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 

hlavného kontrolóra obce Klčov.  

 

 

Hlasovanie:   za:  5                                                  

                      proti:  0                                            

                      zdržal sa: 0    

 

 

 

8.  Záznam č. 1 o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce      

 

Hlavný kontrolór obce predniesol Záznam č. 1 o výsledku kontroly - Inventarizácie obce 

Klčov za rok 2020, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  

 

 

OZ – berie na vedomie Záznam č. 1 o výsledku kontroly.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0    

 

 

                                                                        

9. Stanovisko hl. kontrolóra obce k ZUO za rok 2020  

 

Hlavný kontrolór obce prečítal Stanovisko k Záverečnému účtu obce Klčov za rok 2020, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. V závere uvedeného stanoviska odporúča Obecnému 

zastupiteľstvu v Klčove prerokovanie ZUO Klčov za rok 2020 uzavrieť výrokom: „celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.   

 

 

OZ – berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Klčov 

za rok 2020.       

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  
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10. Schválenie ZUO za rok 2020 

 

Starostka obce predniesla prítomným poslancom Návrh Záverečného účtu obce Klčov za rok 

2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 24.3.2021 na pripomienkovanie. Do 

návrhu boli zapracované pripomienky od hlavného kontrolóra obce.  

 

 

OZ – schvaľuje Záverečný účet obce Klčov za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.        

 

 

 

Hlasovanie:   za:  5                                                 

                      proti:  0                                             

                      zdržal sa: 0  

 

 

 

11. Tvorba rezervného fondu  

 

Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % 

z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. Ak obec nevytvára iné peňažné fondy 

a vyvára len rezervný fond, v takom prípade tvorba rezervného fondu je vo výške 100 % 

z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.  

Výsledkom celoročného hospodárenia obce bol prebytok vo výške 64 521,47 €, ktorý 

starostka obce navrhuje použiť v celkovej výške na tvorbu rezervného fondu.  

 

 

OZ – schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 64 521,47.        

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

12. Schválenie čerpania rezervného fondu  

 

Starostka obce oboznámil prítomných s investičnými zámermi, ktoré prispejú k zveľadeniu 

a rozvoju obce. Výdavky na tieto investičné akcie žiada financovať z rezervného fondu.   

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 7 000,- eur na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia.     

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0   
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OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 1 000,- eur na rekonštrukciu autobusovej 

zastávky.        

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                 

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 9 000,- eur na splátky úveru.       

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 4 000,- eur na rekonštrukciu chodby 

a kuchyne kultúrneho domu v Klčove.          

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 0  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- eur na rekonštrukciu budovy 

pohostinstva – súp. č. 58 a č. 129.       

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 6 000,- eur na spolufinancovanie projektu 

Prístavba garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov.  

 

 

Hlasovanie:   za: 4                                                  

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 1 – Bc. A. Dobrovičová  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3 500,- eur na stavebné úpravy miestnej 

komunikácie – odvodňovací kanál.   

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  
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13. Odkúpenie pozemku par.č. 261/2 podľa GP č. 25/2020 – Vodohosp. podnik Košice   

 

Z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnymi komunikáciami, starostka obce 

navrhuje zakúpiť pozemok par. č. 261/2 o výmere 170 m², odčlenený GP č. 25/2020 

zhotoveným geodetom Jozefom Chovancom, IČO: 14370093, od pozemku par.č. 261 v k. ú. 

Klčov, zapísaným na LV č. 260.  

V októbri 2020 bol pripravený návrh nájomnej zmluvy na uvedený pozemok, ktorý je 

v schvaľovacom procese na Ministerstve ŽP SR. Výška nájmu za pozemok par. č. 261/2 je 

170,- €/rok.      

 

 

 

OZ – schvaľuje kúpu pozemku par. č. KN-C 261/2 v k. ú Klčov a 

         poveruje starostku obce k vybavovaniu potrebnej administratívy ku kúpe daného   

                        pozemku od Slovenskej republiky.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

 

14. Rozpočtové opatrenie č. 2  

 

Starostka obce predniesla prítomným návrh rozpočtového opatrenia č. 2 s vysvetlením 

jednotlivých položiek rozpočtu.  

 

 

OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2.        

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

  

15. Rôzne  

 

Starostka obce oboznámila prítomných: 

 s projektom z r. 2013 – vybudovanie oddychovej zóny za budovou obecného úradu, 

ktorý plánuje minimálne prepracovať a požiadať o NFP na realizáciu uvedeného 

projektu, 

 s návrhom na vypnutie verejného osvetlenia v nočných hodinách od júna do augusta, 

čím by došlo k šetreniu elektrickej energie, 

 s prípravou umiestnenia drevených písmen a ich osvietením  

 s prípravou kult. akcie Deň matiek a potrebou zakúpiť darčekové predmety 

 so žiadosťou M. Polláka o osvetlenie drevenej sochy pred domom č. 65 z verejného 

osvetlenia (súhlas všetkých poslancov).   
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16. Záver    

 

  

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:50 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

 

 

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

                starostka obce 

 

Overovatelia:  

 

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

                             

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


