
 

UZNESENIA 
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove 

konaného dňa 26.01.2022 

 
 

Uznesenie č. 1/25/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

doplnenie bodu do programu Bod č. 11 Organizačná štruktúra obce    

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

   

 

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  

 

 

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022  

 

Uznesenie č. 2/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

 

                                                                                                     Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
 

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 



 

 

Uznesenie č. 3/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

overovateľov zápisnice: Bc. Anna Dobrovičová 

    Bc. Ján Gallovič  

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                 

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  

 
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 

 

 

Uznesenie č. 4/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

berie na vedomie  

plnenie uznesení prijatých na 24. zasadnutí OZ dňa 10.12.2021. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

 

   

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 



 

 

Uznesenie č. 5/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

berie na vedomie  

zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe      

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v z. n. p..  

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

   

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  

 

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 
 

Uznesenie č. 6/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje  

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 

ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka zámer prenájmu majetku obce – 

nehnuteľností zapísaných na LV č. 633, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom 

v Levoči, v katastrálnom území obce Klčov ako   

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

nádvorie 

b) parcela číslo KN-C 93, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 433 m² 

a parcela č. KN-C 92, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m², ktoré sú 

vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa, za účelom prevádzkovania reštaurácie, cukrárne, 

pizzerie, obchodné alebo skladové priestory – navrhovateľ uvedie o spustenie ktorého 

typu/typov prevádzky má záujem  
formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami:  

 

1. Súťaž sa začína jej uverejnením na webovej stránke vyhlasovateľa www.obecklcov.sk a 

facebookovej stránke obce.   

2. Súťažné podmienky je možné získať v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 

hod. v sídle vyhlasovateľa alebo na internetovej stránke vyhlasovateľa www.obecklcov.sk  

3. Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do 31.3.2022 do 15:00 hod. 

4. Súťažný návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením: 

a) identifikačných údajov účastníka súťaže, 

b) označenia súťaže „Nehnuteľnosti - prenájom“ a s poznámkou „Neotvárať“,  

http://www.obecklcov.sk/
http://www.obecklcov.sk/


 

c) adresy vyhlasovateľa súťaže: Obecný úrad Klčov, Klčov 112, 053 02  

5. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne v sídle vyhlasovateľa, alebo 

zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa 

za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia uvedený na podacej pečiatke vyhlasovateľa.  

6. Účastník súťaže predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku. 

7. Každý účastník súťaže môže dať iba jeden návrh. Ak podá účastník súťaže viac návrhov v 

jednej obálke, budú všetky zo súťaže vylúčené. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov ruší jeho 

predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho 

upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. Predložený 

návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných 

návrhov. 

8. Účastník súťaže je povinný pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy v lehote do 30 dní od 

doručenia písomnej akceptácie ponuky.   

9. Navrhovaný nájom za predmet verejnej obchodnej súťaže nesmie byť nižší ako 

nasledovná výška nájmu: 440 Eur/mesačne bez energií. 

10. Výdavky spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša každý účastník súťaže 

v celom rozsahu na vlastné náklady. 

11.  V súťažnom návrhu účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena 

a priezviska, tel. čísla a e-mailu; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú adresu 

určenú na doručovanie písomností súvisiacich s obchodnou verejnou súťažou v prípade, ak je 

iná ako je adresa sídla, alebo miesta podnikania. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
      

     

 

     

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 

Uznesenie č. 7/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje  

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 

ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka zámer prenájmu majetku obce - 

nehnuteľností zapísaných na LV č. 633, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom 

v Levoči, v katastrálnom území obce Klčov ako   

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

a nádvorie, ktorý je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa,   



 

b)  parcela č. KN-C 92, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m², ktorá 

je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa, za účelom prevádzkovania predajne potravín 

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

 

1. Súťaž sa začína jej uverejnením na webovej stránke vyhlasovateľa www.obecklcov.sk a 

facebookovej stránke obce.   

2. Súťažné podmienky je možné získať v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

v sídle vyhlasovateľa alebo na internetovej stránke vyhlasovateľa www.obecklcov.sk  

3. Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do 31.3.2022 do 15:00 hod. 

4. Súťažný návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením: 

     a) identifikačných údajov účastníka súťaže, 

     b) označenia súťaže „Nehnuteľnosti - prenájom“ a s poznámkou „Neotvárať“,  

     c) adresy vyhlasovateľa súťaže: Obecný úrad Klčov, Klčov 112, 053 02  

5. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne v sídle vyhlasovateľa, alebo 

zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa 

za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia uvedený na podacej pečiatke vyhlasovateľa.  

6. Účastník súťaže predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku. 

7. Každý účastník súťaže môže dať iba jeden návrh. Ak podá účastník súťaže viac návrhov v 

jednej obálke, budú všetky zo súťaže vylúčené. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom 

súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. Predložený návrh nie je možné odvolať 

po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

8. Účastník súťaže je povinný pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy v lehote do 30 dní od doručenia 

písomnej akceptácie ponuky.   

9. Navrhovaný nájom za predmet verejnej obchodnej súťaže nesmie byť nižší ako nasledovná 

výška nájmu: 440 Eur/mesačne bez energií. 

10. Výdavky spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša každý účastník súťaže 

v celom rozsahu na vlastné náklady. 

V súťažnom návrhu účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena a priezviska, 

tel. čísla a e-mailu; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú adresu určenú na 

doručovanie písomností súvisiacich s obchodnou verejnou súťažou v prípade, ak je iná ako je 

adresa sídla, alebo miesta podnikania. 

    

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

   

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  

     

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

http://www.obecklcov.sk/
http://www.obecklcov.sk/


 

 

Uznesenie č. 8/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

volí  

členov komisie, ktorá bude vyhodnocovať súťažné návrhy obidvoch obchodných verejných 

súťaží na prenájom majetku obce v zložení:       Mgr. Anna Dobrovičová – predseda  

       Ľubomír Pijak - člen   

     Dávid Sedlář – člen 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

   

                                                                                                    Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 

Uznesenie č. 9/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje  

kúpu pozemku v k. ú. Klčov, par. č. C KN 198/7, zapísanom na LV č. 375, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 122 m², za kúpnu cenu 13,- €/m², od 

predávajúceho Ing. Ján Orinčák, bytom Za sédriou 53, Levoča.  

Cena bude vysporiadaná započítaním vzájomných pohľadávok, a to v rozsahu v akom sa 

vzájomne kryjú. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

   

                                                                                                                         Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 



 

 

Uznesenie č. 10/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

kúpu pozemku v k. ú. Klčov, parc. č. C KN 264/3, zapísanom na LV č. 258, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 40 m², za kúpnu cenu 20 €/m², od 

predávajúceho Štefan Turák a manž. Adela Turáková, obaja bytom Klčov 37.   

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

 

 

   

                                                                                                    Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 

Uznesenie č. 11/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

 

   

                                                                                                    Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 



 

 

Uznesenie č. 12/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov.  

 

Hlasovanie:    

Za: 5 
Bc. A. Dobrovičová, Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková,     

D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

 

 

   

                                                                                                    Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  
       

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 

Uznesenie č. 13/25/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove 

schvaľuje 

zrušenie pracovných miest: referent kultúry a upratovačka k 31.05.2022 s cieľom zabezpečiť 

úsporu finančných prostriedkov.    

 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bc. J. Gallovič, M. Pollák, T. Polláková, D. Sedlář   

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. A. Dobrovičová 

Neprítomní: 2 Ľ. Pijak, MVDr. D. Kresťanko     

Nehlasovali: 0  
                

 

 

 

   

                                                                                                    Ing. Etela Dzurillová 

          starostka obce  

 

Klčov, dátum podpisu: 02.02.2022 

 


