
 

 1 

Zápisnica 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove,  

konaného dňa 9.11.2022  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:    Ing. Etela Dzurillová, starostka obce   

                           Poslanci: Bc. Ján Gallovič 

  Mgr. Katarína Melegová 

  Ľubomír Pijak 

  Terézia Polláková 

  Dávid Sedlář 

  Mgr. Mária Snopková  

  Martin Wagner      

Neprítomní: - 

Ďalej prítomní: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., Ing. Kristína Búciová,                

A. Staňová  

  

   

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. 

 

  

a/ určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starostka obce určila za zapisovateľku: A. Staňovú. 

 

Overovatelia zápisnice:  Terézia Polláková 

    Dávid Sedlář  

 

 

b/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení o zvolení  

 

Predsedkyňa MVK Ing. Kristína Búciová oboznámila prítomných s výsledkami volieb do 

orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29.10.2022.  

Po zložení sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva predsedkyňa MVK 

odovzdala osvedčenia o zvolení.  

 

 

c/ zloženie sľubu novozvolenej starostky obce  

 

Starostka obce Ing. Etela Dzurillová prečítala zákonom predpísaný sľub starostu obce. Jeho 

zloženie potvrdila svojím podpisom.   

 

 

d/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva  

 

https://www.ku.sk/amantius.akimjak/
https://www.ku.sk/amantius.akimjak/
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Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca, čo 

potvrdili svojím podpisom.  

 

 

e/ Vystúpenie starostky obce  

 

Starostka obce vo svojom prejave poďakovala všetkým občanom za prejavenú dôveru 

a vyjadrila snahu ich dôveru nesklamať. Prítomným poslancom zablahoželala k ich zvoleniu 

a popriala veľa trpezlivosti a úspechov.  

Následne v krátkosti zhrnula uplynulé 2 ročné volebné obdobie:  

rekonštrukcia vstupných priestorov KD, oprava balkóna a pilierov vo vstupe do KD,  

nové vybavenie kuchyne, nové osvetlenie na ulici za kostolom,  

nová web stránka obce, virtuálny cintorín, nový kamerový systém,  

zmodernizovaná a prenajatá miestnosť na poschodí KD,  

nové dopravné zrkadlá, zakúpenie pohostinstva, opravené detské ihriská, 

rekonštrukcia Izby tradícií, prístavba garáže k hasičskej zbrojnici, 

odvodnenie miestnych komunikácií, rekonštrukcia autobusových zastávok, 

vybudovanie viacúčelového ihriska, otvorenie prevádzky zmrzlinárne, 

organizovanie kultúrnych akcií – Deň detí, Deň matiek, Deň obce Klčov, Deň úcty k starším.  

Zároveň poďakovala všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku k práci pri zveľaďovaní obce 

a usporadúvaní spoločenských podujatí.  

Verí, že spoločnou prácou zrealizujú predstavy o fungovaní svojej obce, ktorá bude tým 

najlepším miestom pre život nás všetkých.  

 

 

V tomto bode programu starostka obce udelila slovo prítomnému prof. ThDr. PhDr. Amantius 

Akimjakovi, PhD. 

Vo svojom príhovore zablahoželal k zvoleniu starostke obce a prítomným poslancom. 

Pozitívne zhodnotil doterajšiu prácu a do ďalšieho obdobia praje jednotu medzi ľuďmi a  

dosiahnutie úspechu spoločnými silami. Tí, ktorí sa snažia, aby boli príkladom pre ostatných.    

 

 

2. Schválenie návrhu programu   

 

Starostka obce prečítala pripravený návrh programu. 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 

a/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

b/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva   

       a odovzdanie osvedčení o zvolení 

       c/ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

       d/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

       e/ Vystúpenie starostky obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

4. Poverenie poslanca zastupovaním starostky obce 

5. Voľba predsedov a členov komisií  

6. Určenie platu starostky obce 

7. Bezodplatné nadobudnutie pozemku do vlastníctva obce par. č. EKN 822/1 v k. ú. Klčov 
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8. Prenájom časti pozemku obce par. č. 266/1 v k. ú. Klčov  

9. Vyhlásenie VOS na prenájom nehnuteľnosti súp. č. 227 v k. ú. Klčov  

10. Rôzne 

11. Záver   

 

 

OZ - schvaľuje program 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Klčove.  

 

 

Hlasovanie:   za: 7                                    

                      proti: 0                                         

                      zdržal sa: 0 

 

  

   

3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

 

Starostka obce navrhuje poslanca Dávida Sedlářa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ. Keďže poslanci nepodali iný návrh, starostka dala hlasovať.  

 

 

OZ – poveruje poslanca Dávida Sedlářa zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 štvrtá veta a ods. 6 tretia veta zák. č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0  

 

    

 

4. Poverenie poslanca zastupovaním starostky obce  
 

Starostka obce poverila poslanca Dávida Sedlářa zastupovaním starostky obce na funkčné 

obdobie rokov 2022 - 2026.  

 

 

OZ - berie na vedomie poverenie poslanca Dávida Sedlářa zastupovaním starostky obce 

v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p..  

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0    

 

 

                        

5. Voľba predsedov a členov komisií 
  

OZ - odvoláva predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu: Dávida Sedlářa,   

                       Maroša Polláka a Teréziu Pollákovú a  



 

 4 

       - volí predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Dávida Sedlářa  

                členov komisie na ochranu verejného záujmu: Bc. Jána Galloviča   

                                                                                          Teréziu Pollákovú. 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

  

OZ - odvoláva predsedu a členov finančnej komisie Mgr. Annu Dobrovičovú, Alžbetu Staňovú,              

                        Janu Pollákovú a 

      - volí predsedu finančnej komisie: Mgr. Máriu Snopkovú,  

               členov finančnej komisie: Alžbetu Staňovú 

                                                        Teréziu Pollákovú.   

 

  

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

 

OZ - odvoláva predsedu a členov sociálnej komisie: Teréziu Pollákovú, Gabrielu Dublanovú,  

                       Jána Pijaka a   

      - volí predsedu sociálnej komisie: Teréziu Pollákovú 

                členov sociálnej komisie: Gabrielu Dublanovú 

                                                          Mgr. Katarínu Melegovú   

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

 

OZ - odvoláva predsedu a členov stavebnej komisie: Dávida Sedlářa, Maroša Polláka,  

                       Ľubomíra Pijaka a   

      - volí predsedu stavebnej komisie: Dávida Sedlářa 

                členov stavebnej komisie: Martina Wagnera 

                                                          Ľubomíra Pijaka  

 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

OZ - odvoláva predsedu a členov kultúrno-športovej komisie: Bc. Jána Galloviča,            

                       Ľubomíra Pijaka, Maroša Polláka a   
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      - volí predsedu kultúrno-športovej komisie: Bc. Jána Galloviča,  

               členov kultúrno-športovej komisie: Ľubomíra Pijaka 

                                                                        Mgr. Máriu Snopkovú  

 

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

      

 

6. Určenie platu starostky obce  

 

V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v z. n. p. a v súlade s novelou zák. č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá 

sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa 

osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce. Plat starostu je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa uvedeného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

OZ môže podľa zákona plat starostu obce zvýšiť až o 60 %. Plat starostu nesmie byť nižší, ako 

je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle § 4 

ods. 1 cit. zákona podľa počtu obyvateľov obce Klčov koeficient pre výpočet platu starostu 

predstavuje 1,83. 

 

Poslanci OZ navrhujú zvýšenie platu starostky obce o 20 % s účinnosťou od 10.11.2022. 

 

 

OZ – určuje plat starostky obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako 1,83 

násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve zvýšený o 20 % s účinnosťou od 

10.11.2022.  

 

 

Hlasovanie:   za:  6                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 1 – Ľubomír Pijak  

 

 

7. Bezodplatné nadobudnutie pozemku do vlastníctva obce par.č. 822/1 
 

Starostka obce oboznámila prítomných so snahou získať bezodplatne do vlastníctva obce 

pozemok registra „E“ parc.č. 822/1, druh pozemku: orná pôda, o celkovej výmere 27 m², v k.ú. 

Klčov. Uvedený pozemok je potrebný k prekládke zavlažovacieho potrubia. Starostka obce 

oslovila vlastníkov uvedeného pozemku a všetci súhlasia s bezodplatným prevodom.  

 

OZ - schvaľuje bezodplatný prevod do vlastníctva obce nehnuteľnosť: pozemok E-KN par.č. 

822/1, druh pozemku: orná pôda, o celkovej výmere 27 m² nachádzajúci sa v k. ú. Klčov, 

zapísaný na LV č. 663, od darujúcich: Vladimír Dzurilla, rod. Dzurilla, bytom Klčov, Vladimír 

Sotak, rod. Sotak, bytom Klčov, Ing. Jozef Venglarčík PhD., rod. Venglarčík, bytom Klčov, 
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Jarmila Sabolová, rod. Labancová, bytom Spišské Podhradie a Terézia Jánošiková, rod. 

Kamenická, bytom Danišovce. 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

 

8. Prenájom časti pozemku obce par.č. 266/1    

 

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce dňa 30.9.2022. Do stanoveného termínu neboli obci doručené žiadne pripomienky.  

 

 

OZ – schvaľuje v súlade s §9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prenájom majetku vo vlastníctve obce Klčov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, a to: 

pozemok C-KN par. č. 266/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m², 

zapísaný na LV č. 1, v k. ú. Klčov, za účelom využitia pozemku na uskladnenie dreva a 

parkovisko za sumu 10 eur ročne na obdobie 5 rokov.  

 

Budúcim nájomcom bude Lucia Rožková, Klčov 5, 053 02  

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: O uvedený pozemok dlhodobo nie je záujem 

a pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľa.     

 

 

Hlasovanie:   za:  7                                                 

                      proti : 0                                             

                      zdržal sa: 0 

 

                                

9.  Vyhlásenie VOS na prenájom nehnuteľností súp. č. 227 – Medový dom  

 

V roku 2022 došlo k prevodu vlastníctva a dňa 27.9.2022 Kataster v Levoči zapísal do 

vlastníctva obce nehnuteľnosť súp. č. 227 – Múzeum medu. Z dôvodu vysokých 

prevádzkových nákladov a nízkych tržieb z predaja bola v septembri 2022 uzatvorená 

prevádzka.  

Starostka navrhuje uvedenú nehnuteľnosť prenajať prostredníctvom verejno obchodnej súťaže, 

príp. otvoriť prevádzku na predaj tovarov a služieb. Veľkou nevýhodou danej prevádzky je 

druh stavby na LV: Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria).    

Poslanci navrhujú otvorenie prevádzky príp. vyhlásenie VOS uskutočniť v jarných mesiacoch.  

 

 

 

10.  Rôzne    

 

V tomto bode starostka obce a poslanci OZ oboznámili novozvolených poslancov s priebehom 

a problémami pri výstavbe vodovodu a kanalizácie v obci: nový zákon o verejnom obstarávaní, 

prieskumné vrty, nepostačujúca veľkosť vodojemu, zastaraná projektová dokumentácia, platné 

stavebné povolenie.  

 



 

 7 

Starostka obce oboznámila prítomných:  

 s výrazným zvýšením cien za vývoz komunálneho odpadu, predpokladá sa navýšenie 

cien o 30 – 40 %, 

 s prípravou VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a DSO, 

 s priebehom spracovania územného plánu obce, chýba strategický dokument o vplyve 

na životné prostredie, 

 s priebehom a ukončením výstavby multifunkčného ihriska,  

 so snahou starostky obce zvýšiť úsporu elektrickej energie na verejnom osvetlení,  

 s prípravou Mikuláša pre deti, dňa 6.12.2022, koč s koňom, balíčky pre deti. 

 

Ďalšie zasadnutie OZ je naplánované dňa 12.12.2022 o 16:30 hod.   

 

 

11. Záver  

 

  

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:10 hod. 

 

Zapísala: Alžbeta Staňová  

 

 

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

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Terézia Polláková                                       ............................................... 

                             

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


