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Zápisnica 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 10. 12. 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: Ing. Ján Richter, 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 overovateľa zápisnice  

 

Starostka obce navrhuje za overovateľa zápisnice Bc. Annu Dobrovičová a Dávida Sedlářa.  

 

 

OZ - schvaľuje overovateľov zápisnice: Bc. Anna Dobrovičová  

           Dávid Sedlář      

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0 

 

   

    

3. Schválenie návrhu programu   
  

Starostka obce prečítala pripravený návrh programu, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 

7.12.2021. Vyzvala prítomných na doplnenie prípadne vypustenie niektorého bodu programu 

– poslanci žiadne návrhy. Starostka navrhuje doplnenie návrhu programu o Bod č. 17 Územný 

plán obce Klčov.  

 

OZ - schvaľuje doplnenie bodu do programu Bod č. 17 Územný plán obce Klčov.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                    

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0    
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Následne starostka obce vyzvala prítomných na hlasovanie o návrhu programu v tomto znení 

a poradí jednotlivých bodov: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie overovateľa zápisnice  

3. Schválenie návrhu programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Záznam č. 5 o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

7. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu 

8. Rozpočet obce na roky 2022 – 2024 

9. Čerpanie rezervného fondu 

10. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a šk. zariadení 

11. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st. odpady 

12. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. 

odpady a drobné st. odpady 

13. Predlženie platnosti nájomnej zmluvy 

14. Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie  

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Monika Dzurillová 

16. Predlženie platnosti PHSR 

17. Územný plán obce Klčov    

18. Voľba prísediaceho na okresnom súde 

19. Rôzne 

20. Záver     

 

 

OZ – schvaľuje program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                              

                      proti: 0                                           

                      zdržal sa: 0  

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení  
 

Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 23. zasadnutí OZ 

s uvedením ich plnenia.  

 

 

OZ –  berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 23. zasadnutí OZ dňa 15.10.2021.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 0     

 

                             

5. Záznam č. 5 o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce 
  

Hlavný kontrolór obce predniesol Záznam č. 5 o výsledku kontroly za obdobie 7-9/2021.  
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OZ –  berie na vedomie Záznam č. 5 o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce.   

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0     

 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022  

 

Hlavný kontrolór obce predniesol návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022, s ktorým 

všetci prítomní súhlasili.  

 

 

OZ – schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                              

                      proti: 0                 

                      zdržal sa: 0  

  

 

7. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu 
 

Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.  

V závere svojho stanoviska odporúča predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh 

rozpočtu na roky 2023 a 2024 vziať na vedomie.  

 

 

OZ – berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.   

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                         

                      zdržal sa: 0  

 

  

 

8. Rozpočet obce na roky 2022 – 2024 

          

Starostka obce predložila prítomným návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024. V danom návrhu 

budú zapracované zmeny: výnos dane, energie, nákup pozemkov, výdavky na šport a transfer 

ZŠ s MŠ.  
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OZ – schvaľuje rozpočet na rok 2022 a 

         berie na vedomie rozpočet na roky 2023 – 2024. 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0             

 

 

                      

9.  Čerpanie rezervného fondu  

 

a/ Splátky úveru v roku 2022 

  

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2022 na splátky úveru v celkovej výške 12 

000,- eur. 

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0 

 

 

 

b/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

 

Starostka obce oboznámila prítomných s priebehom rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

Zvýšené ceny tovarov a služieb spôsobili navýšenie celkových výdavkov o 550,- eur, na 

úhradu ktorých starostka navrhuje použite rezervného fondu.  

 

 

 

OZ – schvaľuje navýšenie použitia rezervného fondu vo výške 550,- eur na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia. 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0 

 

 

c/ Územný plán obce  

 

Starostka obce oboznámila prítomných s možnosťou získania dotácie na dokončenie 

územného plánu. Návrh územného plánu bol zhotovený v roku 2006 a na jeho prepracovanie 

a doplnenie zmien sú potrebné ďalšie výdavky. V prípade nezískania dotácie starostka obce 

navrhuje použitie rezervného fondu.   
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OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- eur na spracovanie Územného 

plánu obce.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

  

 

10.  Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

MŠ,ZUŠ,ŠJ,CVČ         

 

Starostka obce predložila prítomným návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2020, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli dňa 19.11.2021. Celková výška príspevku je upravená podľa 

pripomienok poslancov.  

 

 

OZ – schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 

právnickej osoby a fyzickej osoby. 

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 0  

 

 

  

11. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za kom. odpady a dr. stav. odpady  

 

Starostka obce predniesla prítomným návrh VZN č. 1/2022, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli dňa 19.11.2021. Hlavným dôvodom spracovania nového VZN je prechod na 

množstvový zber komunálneho odpadu a stanovenie výšky poplatku podľa skutočne 

vyprodukovaného množstva odpadu.  

 

 

OZ – schvaľuje VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                    

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0     

 

 

12. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach ....... 

 

Starostka obce predniesla prítomným návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady. Tento dodatok bol 

spracovaný z dôvodu prijatia nového VZN č. 1/2022.   
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OZ – schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0     

 

 

13. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy  

 

Dňa 31.12.2021 skončí platnosť nájomnej zmluvy uzatvorenej s firmou RADO TRANS, s.r.o. 

dňa 29.1.2021. Starostka navrhuje platnosť tejto zmluvy predlžiť na dobu neurčitú a zmeniť 

zmluvné podmienky v časti IV. Bod 1.1 a 1.2 – Cena za spotrebu elektr. energie a plynu sa 

vypočíta podľa aktuálneho cenníka zmluvného dodávateľa.      

 

 

 

OZ – schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Klčov 

a firmou RADO TRANS, s.r.o., v ktorom sa mení platnosť zmluvy na dobú neurčitú a menia sa 

zmluvné podmienky v časti IV. Bod 1.1 a 1.2 – Cena za spotrebu elektrickej energie a plynu  

sa vypočíta podľa aktuálneho cenníka zmluvného dodávateľa.     

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0     

 

 

14. Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie  

 

Starostka obce oboznámila prítomných so zasadnutím stavebnej komisie, ktoré sa konalo na 

základe žiadosti p. Rovderovej. Dôvodom žiadosti bolo vybudovanie chodníka pred domom 

p. Dzurillovej.  

 

 

 

OZ – berie na vedomie Zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie konaného dňa 15.11.2021.  

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0 

     

 

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Monika Dzurillová  

 

Starostka obce predniesla prítomným žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od Moniky 

Dzurillovej, Klčov 60. 
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Nakoľko sa jedná o pozemok na ktorom obec plánuje v budúcnosti vybudovať inžinierske 

siete, nie je možné daný pozemok predať.  

 

 

 

OZ – zamieta Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od Moniky Dzurillovej, Klčov 60.    

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                             

                      zdržal sa: 0     

 

16. Predlženie platnosti PHSR  

 

Dňa 31.12.2021 konči platnosť PHSR obce Klčov. Nakoľko sa jedná o dôležitý plánovací 

dokument obce, starostka navrhuje predlženie jeho platnosti. V roku 2022 bude spracované 

nové znenie PHSR na ďalšie obdobie.  

 

 

OZ – schvaľuje predlženie platnosti PHSR obce Klčov do 31.12.2022.    

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0    

 

 

17. Súhlas s procesom obstarávania a schvaľovania ÚPO Klčov    

 

Žiadosť o dotáciu na spracovanie Územného plánu obce je potrebné podať od 15. januára do 

28. februára 2022. Súčasťou povinných príloh je uznesenie obecného zastupiteľstva 

o schválení procesu obstarávania a schvaľovania v rozpätí 3 rokov od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie.  

 

 

OZ – po prerokovaní  v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 226/2011 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí  

súhlasí  

že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Klčov potrvá najviac tri roky od 

uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

Hlasovanie:   za: 5                                                   

                      proti: 0                                            

                      zdržal sa: 0 

 

 

18. Voľba prísediaceho na okresnom súde  

 

Starostka obce predložila prítomným list od Okresného súdu, Spišská Nová Ves, v ktorom 

žiada Obecné zastupiteľstvo v Klčove o prejednanie voľby prísediaceho na súde.  
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Starostka obce a poslanci OZ nenavrhujú žiadneho kandidáta.  

 

Nehlasovalo sa.    

 

 

 

18. Rôzne     

 

Starostka obce oboznámila prítomných:  

 s prípravou dokumentu, na základe ktorého obec poskytne príspevok občanovi, ktorý 

sa prihlási na trvalý pobyt do obce Klčov 

  

 

 

19. Záver     

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

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

                starostka obce 

 

Overovatelia:  

 Bc. Anna Dobrovičová                ............................................... 

                             

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


