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Zápisnica 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 15. 10. 2021  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    Ing. Etela Dzurillová, starostka obce   

                           Poslanci:   Bc. Anna Dobrovičová 

  Bc. Ján Gallovič 

  MVDr. Dušan Kresťanko  

  Terézia Polláková 

  Dávid Sedlář 

Neprítomní:  Ľubomír Pijak, Maroš Pollák  

Ďalej prítomná: 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 pripravený návrh programu, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 

11.10.2021. Vyzvala prítomných na doplnenie prípadne vypustenie niektorého bodu 

programu – žiadne návrhy.   

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 overovateľov zápisnice  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

žiaka... 

6. Zmarené investície 

7. Záznam z kontroly č. 3 a č. 4 hl. kontrolóra obce 

8. Správa audítora 

9. Výročná správa obce za rok 2020 

10. Čerpanie rezervného fondu 

11. Rozpočtové opatrenie 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

OZ - schvaľuje program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  
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Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti:  0                                           

                      zdržal sa: 0 

 

   

    

3. Schválenie overovateľa zápisnice  
  

Starostka obce navrhuje za overovateľa zápisnice Bc. Jána Galloviča a Dávida Sedlářa.  

 

 

OZ – schvaľuje overovateľov zápisnice Bc. Jána Galloviča a Dávida Sedlářa.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                              

                      proti: 0                                           

                      zdržal sa: 0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení  
 

Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 22. zasadnutí OZ 

s uvedením ich plnenia.  

 

 

 

OZ –  berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 22. zasadnutí OZ dňa 13.08.2021. 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0    

 

                             

5. Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie ...... 
  

Starostka obce prečítala návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2020, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce dňa 17.08.2021 na pripomienkovanie. Uvedeným dodatkom sa navyšuje celková 

výška dotácie pre školské zariadenia o 4 902,- €. Do dnešného dňa neboli prijaté žiadne 

pripomienky.   

 

 

 

OZ –  schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 

cirkvi.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0    
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6. Zmarené investície  

 

Starostka obce opätovne predniesla poslancom návrh na odpis nezaradeného majetku:  

 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Učebňa telesnej výchovy a sociálne 

zariadenia k športoviskám v obci Klčov“ v celkovej hodnote 8 400,- eur z roku 2012  

 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Priemyselný park Brusník“ 

v celkovej hodnote 11 395,26 eur, z roku cca 2004. Na základe telefonického 

rozhovoru s účtovníčkou obce Spišský Hrhov, obec voči našej obci neeviduje žiadne 

záväzky a taktiež pripravujú uvedenú stavbu na vyradenie ako zmarenú investíciu.  

 

 

 

OZ – schvaľuje preradenie nezaradeného majetku v obstarávacej cene 11 395,26 € - 

„Priemyselný park Brusník“ z účtu 042 – obstaranie dl. hm. majetku na účet 546 – zmarené 

investície.   

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                              

                      proti: 0                 

                      zdržal sa: 0 

  

 

 

7. Záznam z kontroly č. 3 a č. 4 hl. kontrolóra obce   
 

Starostka obce prečítala Záznamy č. 3 a č. 4 o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce, 

vykonané na základe plánu kontrolnej činnosti.  

 

 

 

OZ – berie na vedomie Záznamy č. 3 a č. 4 o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                         

                      zdržal sa: 0 

 

  

 

8. Správa audítora          

 

Starostka obce prečítala Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2020.   

 

OZ – berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2020.  
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Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0            

 

 

                      

9.  Výročná správa obce za rok 2020  

 

Starostka obce predniesla predložila poslancom návrh Výročnej správy obce za rok 2020.   

 

 

 

OZ – schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2020.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0      

 

 

10.  Čerpanie rezervného fondu         

 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na čerpanie rezervného fondu:  

 

 Projekt Izba tradícií – V rámci programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 obec získala 

dotáciu na „Úpravu interiérových priestorov kultúrneho domu v obci Klčov“ v sume 

17 000,- eur. Pri rekonštrukcii priestorov starostka navrhuje aj výmenu celkovej 

elektrickej inštalácie, čim sa navýši celková cena rekonštrukcie.  

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu na realizáciu projektu „Úprava interiérových 

priestorov kultúrneho domu v obci Klčov“ v celkovej výške 19 700,- eur.     

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0 

 

 

 

 Kanalizácia – Na základe požiadaviek farského úradu, starostka obce navrhuje 

vypracovanie projektovej dokumentácie vybudovania kanalizácie na novej ulici za 

kostolom. Podľa vyjadrenia zástupcu Alžbetinho domu n. o. tento úsek kanalizácie (cca 

300 m) si vybuduje Alžbetin dom n.o. na vlastné náklady spolu s obyvateľmi susedných 

pozemkov a následne ho bezplatne prevedú do vlastníctva obce. 

Poslanci navrhujú v uvedenej veci prizvať na ďalšie zasadnutie zástupcu Alžbetinho 

domu n. o. a podrobnejšie dohodnúť postup prác a zmluvné podmienky.    

         Nehlasovalo sa.   
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 Osvetlenie prechodu pre chodcov - Starostka obce oboznámila prítomných so získaním 

grantu na osvetlenie priechodu pre chodcov pri cintoríne od Nadácie Allianz vo výške 

1 500,- eur. Celkové náklady na projekt sú vo výške 4 000,- eur. Starostka obce 

navrhuje použitie rezervného fondu vo výške 2 500,- eur.  

 

 

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu na realizáciu projektu „Osvetlenie priechodu pre 

chodcov“ vo výške 2 500,- eur.   

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

     

 

11. Rozpočtové opatrenie   

 

Starostka obce predniesla prítomným návrh rozpočtového opatrenia č. 9/2021, v ktorom budú 

zapracované príjmy a výdavky prerokované a schválené na dnešnom zasadnutí OZ – grant od 

Nadácie Allianz, čerpanie rezervného fondu, preložka plynovodu a iné.   

 

 

OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2021.    

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0    

 

 

 

 

12. Rôzne     

 

Starostka obce oboznámila prítomných:  

 s prípravou Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za kom. odpady a drobné stav. odpady a návrhu nového VZN, na základe ktorého 

bude v obci zavedený množstvový zber,  

 s prípravou podujatia – Úcta k starším. Poslanci súhlasia s poskytnutím poukážky na 

nákup potravín v hodnote 7,- eur v miestnych potravinách.   

 s blížiacim sa koncom roka 2021. Starostka už zakúpila stolový kalendár do každej 

domácnosti a poslanci súhlasia so zakúpením aj 1 ks salónok.  

 

Poslanec Bc. J. Gallovič oboznámil prítomných so sťažnosťou od občanov na nebezpečný 

chodník okolo autob. zastávky pri hlavnej ceste, ktorý využívajú deti pri dochádzke do školy. 

Starostka obce získala prísľub od p. Antala, že uvedený chodník bude sprístupnený v šírke 1,5 

m a obec vybuduje ochranné zábradlie okolo hlavnej cesty.      
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13. Záver     

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.10 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

 

 

 

 

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

                starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:  

Bc. Ján Gallovič                                                           ............................................... 

                             

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


