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Zápisnica 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 13. 8. 2021  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    Ing. Etela Dzurillová, starostka obce   

                           Poslanci:   Bc. Anna Dobrovičová 

  Bc. Ján Gallovič 

  MVDr. Dušan Kresťanko  

  Maroš Pollák 

  Dávid Sedlář 

Neprítomní: 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 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

 

2. Schválenie návrhu programu 

 

Starostka obce prečítala návrh programu. Vyzvala prítomných na doplnenie prípadne 

vypustenie bodu programu (žiadne návrhy). Starostka navrhuje doplnenie do programu 

nasledovný bod: 

 

 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 

a poradí jednotlivých bodov:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie návrhu programu 

3. Schválenie overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu 

6. Žiadosť od ZŠ s MŠ v Klčove o dofinancovanie školských zariadení 

7. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc 

8. Čerpanie rezervného fondu 
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9. Oboznámenie s výsledkom obchodných verejných súťaží 

10. Rozpočtové opatrenie  

11. Rôzne 

12. Záver  

 

 

OZ - schvaľuje program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0 

 

   

    

3. Schválenie overovateľa zápisnice  
  

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

dnešné zasadnutie za overovateľa zápisnice p. Maroša Polláka.  

 

 

 

OZ – schvaľuje overovateľa zápisnice Maroša Polláka .   

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                 

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení  
 

Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 21. zasadnutí OZ 

s uvedením ich plnenia.  

 

 

 

OZ –  berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 21. zasadnutí OZ dňa 28. 5. 2021.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                 

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0  

 

                             

5. Prevádzkový poriadok KD 
  

Starostka obce predložila prítomným návrh Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu 

v Klčove, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Taktiež bol zaslaný emailom 

poslancom pred dnešným zasadnutím. Poslanci súhlasia so všetkými článkami daného 

poriadku.  
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OZ –  schvaľuje Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v obci Klčov s účinnosťou od 

13.08.2021.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0    

 

 

6. Žiadosť od ZŠ s MŠ 

 

Starostka obce prečítal Žiadosť o dofinancovanie školských zariadení od ZŠ s MŠ v Klčove 

vo výške 7470,- pre MŠ, vo výške 1175,- pre ŠKD a vo výške 750,- eur pre ŠJ. Poslanci obce 

navrhujú navýšenie financovania o 1 % pre všetky školské zariadenia, t. j. vo výške 4 902,- 

eur. Zároveň je potrebné vypracovať a zverejniť dodatok k VZN č. 2/2020.  

 

 

 

OZ –  schvaľuje žiadosť od ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého v Klčove a 

          súhlasí s navýšením financovania o 1 % pre všetky školské zariadenia.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0  

 

 

       

7. Žiadosť o jednorázovú fin. výpomoc  
 

Starostka obce prečítala Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc od Lucie Oprendekovej, 

trvale bytom Klčov 88.  

Nakoľko obec nemá vypracované VZN pre poskytovanie jednorazového príspevku v hmotnej 

núdzi, je potrebné postupovať podľa § 17, § 18 a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi. V ňom sa uvádza, že obec rozhoduje o jednorazovej dávke a má možnosť ju 

poskytnúť, teda nie je nárokovateľná.  

V § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. sa uvádza, že jednorazovú dávku je možné poskytnúť len 

osobám, ktorým sa už poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorú posudzuje ÚPSVaR. Takéto 

osoby musia k svojej žiadosti doložiť potvrdenie o poberaní dávky v HN.  

 

 

OZ – zamieta Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc od Lucie Oprendekovej, trvale bytom 

Klčov 88, nakoľko nie sú splnené podmienky poskytnutia v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. 

z. o pomoci v HN.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                          

                      zdržal sa: 0    
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8. Čerpanie rezervného fondu         

 

a/ Výmena svietidiel – lentilková ulica  

 

Starostka obce oboznámila prítomných s úsporou elektrickej energie za mesiac júl oproti 

predchádzajúcemu roku, z dôvodu vypnutia pouličného osvetlenia v nočných hodinách. Aby 

sa dosiahla ešte vyššia úspora energie, starostka obce navrhuje vymeniť svietidlá za 

úspornejšie na novej IBV. Na rekonštrukciu je možné použiť prostriedky z rezervného fondu.   

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu  na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici 

nová IBV v celkovej sume 3 500,- eur.  

 

 

 

Hlasovanie:   za:  5                                                 

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0           

 

 

 

b/ Nádoba na vodu – DHZ  

 

Starostka obce oboznámila prítomných s prípravou vybudovania požiarnej nádrže na vodu. 

Uvedená nádrž je požadovaná ku kolaudácii garáže k hasičskej zbrojnici zo strany OR HaZZ.  

Nádrž bude umiestnená za kultúrnym domom v blízkosti požiarnej zbrojnice.  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu na zakúpenie a osadenie požiarnej nádrže na vodu 

v celkovej sume 3 550,- eur.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0 

 

                      

9.  Oboznámenie s výsledkom obchodných verejných súťaží 

 

Starostka obce oboznámila prítomných s výsledkom obchodných verejných súťaží na 

prenájom priestorov budovy súp. č. 58 a súp. č. 129. Do obidvoch verejných obchodných 

súťaží sa prihlásila len jedna firma Sasha Labas s.r.o., Kolinovce, ktorá splnila požadované 

podmienky. Zvolená komisia vybrala daného uchádzača.  

 

 

 

OZ – berie na vedomie výsledok obchodných verejných súťaží na prenájom hnuteľného 

majetku obce - budov súp. č. 58 a súp. č. 129.   
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Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0     

 

 

10.  Rozpočtové opatrenie        

 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom rozpočtového opatrenia, v ktorom budú 

zapracované všetky zmeny rozpočtu schválené na dnešnom zasadnutí OZ – dofinancovanie 

šk. zariadení, čerpanie rezervného fondu....   

 

 

OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2021.    

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0    

 

  

11. Rôzne     

 

Starostka obce oboznámila prítomných: 

 s prípravou Štefanského plesu, jeho konanie ovplyvní covid automat, 

 s požiadavkami občanov na umiestnenie ďalších retardérov v obci, 

 s prípravou kultúrnej akcie – Úcta k starším v októbri, 

 so schválením dotácie na výstavbu vodovodu v obci od Environmentálneho fondu 

a prípravou podkladov na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie.    

 

 

 12. Záver     

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:30 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

 

 

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

                starostka obce 

 

 

Overovatelia:  

Maroš Pollák                                         ............................................... 

                             

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


