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Zápisnica 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 17.03.2022  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    Ing. Etela Dzurillová, starostka obce   

                           Poslanci:   Bc. Anna Dobrovičová    

  Bc. Ján Gallovič 

  MVDr. Dušan Kresťanko 

  Ľubomír Pijak 

  Maroš Pollák 

  Terézia Polláková 

  Dávid Sedlář 

Neprítomní: -    

Ďalej prítomná: zapisovateľka   

   

1. Otvorenie  

 

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

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 

 

  

2. Schválenie návrhu programu   
  

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

14.3.2022. 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. Štatút obce 

6. Plán rozvoja obce 

7. Komunitný plán obce  

8. Návrh VZN č. 3/2022 o utváraní ekonomických a iných podmienok kvality života 

obyvateľov obce Klčov 

9. Záznam č. 6 a č. 7 o výsledku kontrol 

10. Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 

11. Spevnenie cesty pod ZŠ smerom k rod. domu p. Utľaka  

12. Čerpanie peňažného a rezervného fondu 

13. Rozpočtové opatrenie  

14. Rôzne 

15. Záver 
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OZ – schvaľuje program 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                              

                      proti: 0                                         

                      zdržal sa: 0 

   

3. Schválenie overovateľa zápisnice  

 

Starostka obce navrhuje za overovateľov zápisnice Maroša Polláka a Dávida Sedlářa.   

 

 

OZ - schvaľuje overovateľov zápisnice:  Maroš Pollák 

      Dávid Sedlář 

     

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                            

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 0  

    

 

4. Kontrola plnenia uznesení  
 

Starostka obce prečítala všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 25. zasadnutí OZ 

s uvedením ich plnenia.  

 

 

 

 

OZ – berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na 25. zasadnutí OZ dňa 26.1.2022. 

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 0 

 

 

                             

5. Štatút obce  
  

Starostka obce predniesla prítomným poslancom návrh Štatútu obce, ktorý spracoval RNDr. 

Radomír Babiak, PhD. Uvedený dokument bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie.  

A. Dobrovičová žiada o doplnenie 4. symbolu obce a to Hymnu obce Klčov.  

 

 

OZ – schvaľuje Štatút obce Klčov.   

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0      
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6. Program rozvoja obce 

 

Starostka obce predniesla prítomným poslancom návrh Štatútu obce, ktorý spracoval RNDr. 

Radomír Babiak, PhD. Uvedený dokument bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie.  

Po viacerých pripomienkach k jednotlivým bodom programu rozvoja obce, schvaľovanie 

uvedeného dokumentu je presunuté na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

OZ – berie na vedomie návrh Programu rozvoja obce Klčov na roky 2022 – 2030.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0  

 

 

 

7. Komunitný plán sociálnych služieb 
 

Starostka obce predniesla prítomným poslancom návrh Komunitného plánu sociálnych 

služieb na roky 2022 - 2030, ktorý spracoval RNDr. Radomír Babiak, PhD. Uvedený 

dokument bol zaslaný poslancom vopred na preštudovanie. Poslanci nemajú žiadne 

pripomienky k uvedenému dokumentu.  

 

 

 

OZ – schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2030.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0      

 

 

 

 

8. Návrh VZN č. 3/2022 o utváraní ekonomických a iných podmienok kvality života 

obyvateľov  

  

Starostka obce predniesla prítomným poslancom návrh VZN č. 3/2022 o utváraní 

ekonomických a iných podmienok kvality života obyvateľov, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli dňa 2.3.2022 na pripomienkovanie. V zákonnej lehote neboli obci doručené žiadne  

pripomienky.    

 

 

 

OZ – schvaľuje VZN č. 3/2022 o utváraní ekonomických a iných podmienok kvality života 

obyvateľov obce Klčov.  
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Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                               

                      zdržal sa: 0 

 

               

                      

9.  Záznam č. 6 a č. 7 o výsledku kontrol 

 

Starostka obce predložila prítomným Záznam č. 6 a č. 7 o výsledku kontroly hlavného 

kontrolóra obce Ing. Richtera.   

 

 

OZ – berie na vedomie Záznam č. 6 a č. 7 o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce. 

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                   

                      proti: 0                                              

                      zdržal sa: 0 

 

 

10.  Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021          

 

Starostka obce predložila prítomným Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2021 do 

31.12.2021 hlavného kontrolóra obce Klčov. 

 

 

 

OZ – berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 

hlavného kontrolóra obce.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                                

                      zdržal sa: 0   

 

 

11. Spevnenie cesty pod ZŠ smerom k rod. domu p. Utľaka 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ starostka obce oboznámila prítomných s požiadavkou p. 

Utľaka o spevnenie príjazdovej k rodinnému domu.  

Predpokladané náklady na spevnenie cesty v šírke 3 m a v hĺbke 20 cm sú vo výške 3 000,- 

eur.  

Poslanci zároveň odporúčajú upozorniť p. Ďumbalu, že v prípade poškodenia spevnenej cesty 

nákladnými autami, je nutné dať komunikáciu do pôvodného stavu.   

   

 

OZ – schvaľuje spevnenie príjazdovej cesty k rodinnému domu p. Utľaka.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                                

                      zdržali sa: 0  
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12. Čerpanie peňažného a rezervného fondu  

 

a/ Rekonštrukcia chodby a kuchyne KD 

 

Z dôvodu výmeny odpadového potrubia, dlažby v kuchyni, na chodbe a zvýšenia cien 

stavebných materiálov starostka obce žiada o navýšenie čerpania rezervného fondu na 

rekonštrukciu chodby a kuchyne v KD o 500,- eur.  

 

OZ – schvaľuje navýšenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu chodby a kuchyne 

kultúrneho domu v Klčove o 500,- eur.     

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                                

                      zdržali sa: 0  

 

 

b/ Rekonštrukcia budovy pohostinstva 

 

Z dôvodu ďalších elektroinštalačných a inštalatérskych prác, zakúpenia zariadenia na úpravu 

vody a zvýšenia cien stavebných materiálov, starostka obce žiada o navýšenie čerpania 

rezervného fondu o 4 000,- eur.  

 

 

OZ – schvaľuje navýšenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu budovy pohostinstva – 

súp. č. 58 a č. 129 o 4 000,- eur.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                                

                      zdržali sa: 0  

 

 

 

c/ Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Klčove 

 

Starostka obce navrhuje zrekonštruovať kultúrny dom a to položenie dlažby na balkóne, 

dlažby pred predným vchodom do KD a pred zadným vchodom do KD, obnovu klubu 

mládeže a zrenovovať priestory bývalej knižnice.  

 

OZ – schvaľuje použitie rezervného fondu na rekonštrukciu kultúrneho domu v Klčove        

vo výške 14 000,- eur.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                                

                      zdržali sa: 0 

 

 

d/Výstavba viacúčelového ihriska  

 



 

 6 

Obec plánuje vybudovanie viacúčelového ihriska o rozmere 36 x 16 m, s betónovým 

povrchom, využitie v zimných mesiacoch ako klzisko. Veľkou snahou starostky obce je 

získanie dotácie od PSK.    

 

OZ – schvaľuje použitie peňažného fondu na výstavbu viacúčelového ihriska vo výške 

10 997,23 eur.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                                

                      zdržali sa: 0 

 

 

 

13. Rozpočtové opatrenie   

 

Starostka obce predniesla prítomným návrh rozpočtového opatrenia, v ktorom budú 

zapracované výdavky na spevnenie cesty, použitie rezervného a peňažného fondu.  

 

 

 

OZ – schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022.  

 

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                                  

                      proti: 0                                               

                      zdržala sa: 0  

 

 14. Rôzne    

 

 

Poslankyňa T. Pollákova sa informuje:   

 o možnosti presunutia lavičky pred domom p. Mačugu. Snahou starostky obce je nájsť 

vhodné miesto na jej umiestnenie.  

 či minimálny poplatok za TKO pre jednu osobu je možné zmeniť.  

Jedná sa o skúšobné obdobie, všetky zmeny – používanie QR kódu, zvýšenie alebo 

zníženie poplatku za TKO budú zapracované pri schvaľovaní VZN na ďalší rok 2023.   

 o možnosti aj v tomto roku zorganizovať zber veľkoobjemového odpadu – nábytok 

a rôzny domový odpad. Starostka predpokladá objednanie kontajnera v priebehu 

budúceho mesiaca. 

 kedy sa začína so zberom bioodpadu. Uvedený zber je naplánovaný na začiatok apríla.  

 

Poslanec Bc. J. Gallovič upozorňuje na silné znečistenie chodníka od motorového oleja. 

Poslanci navrhujú vyzvať občanov, ktorí parkujú s autami na uvedenom chodníku, aby ho 

dôkladne vyčistili.  

 

Starostka obce oboznámila prítomných s: 

 prípravou Dňa matiek, dňa 8.5.2022 v nedeľu. V programe vystúpia deti zo ZŠ 

v Klčove, na občerstvenie zákusok a káva, voda, na prípitok víno, kvet, pre deti džús.   
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 S prípravou Dňa detí, dňa 4.6.2022, objednaný vrtuľník, maľovanie na tvár, skákací 

hrad, nafukovacie gule, psovodi, súťaže pre deti, cukrová vata, čapovaná kofola, kôň s 

vozom.    

 

 

15. Záver     

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 h. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

 

 

 

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

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

                             

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


