Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov č. 9, 044 45 Košice - okolie

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Košický Klečenov konaného dňa 28.06.2021
Starosta obce Ing. Michal Kmec privítal prítomných a otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v čase, aký bol uvedený na pozvánke. Konštatoval, že OZ je uznášania sa schopné, nakoľko je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Obecné zastupiteľstvo sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných
podmienok ochrany zdravia prítomných na rokovaní. Všetci mali počas celého rokovania nasadené ochranné
rúška, bola poskytnutá dezinfekcia rúk.
Prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva: podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní poslanci: Gabriela Uchaľová, Jozef Uchaľ
V úvode pán starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
zapisovateľka – Bc. Andrea Hrehorová
overovatelia zápisnice – Mária Fedorová, Jaroslav Katušin
Návrh na zapisovateľku a overovateľov zápisnice bol schválený bez pripomienok.
Starosta obce prečítal program rokovania, ako bol uvedený v POZVÁNKE na rokovanie a následne
došlo k schváleniu programu:
1. Otvorenie
2. Predloženie a schválenie programu
3. Určenie zapisovateľky: Bc. Andrea Hrehorová
4. Určenie overovateľov zápisnice: Mária Fedorová, Jaroslav Katušin
5. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košický Klečenov na roky
2021 - 2027 (PHRSR 2021 – 2027)
6. Schválenie so zaradením do územia pôsobnosti Miestna akčná skupina (MAS)
7. Schválenie Záverečného účtu Obce Košický Klečenov za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu obce za rok 2020
8. Žiadosť o odkúpenie pozemkov
9. Schválenie Projektu vybudovanie environmentálneho centra v obci
10. Rôzne
- Informácia o vybavení kuchyne v KD
- Akcie v roku 2021
11. Diskusia
12. Záver

K bodu č. 5: Schválenie PHRSR obce Košický Klečenov na roky 2021 - 2027
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Vstupnú správu / zámer spracovania Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košický Klečenov na roky 2021 – 2027.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Vstupnú správu PHRSR obce Košický Klečenov na roky 2021 – 2027.

K bodu č. 6: Schválenie so zaradením do územia pôsobnosti Miestna akčná skupina (MAS OLŠAVA –
TORYSA o.z.)
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o súhlas so zaradením do územia pôsobnosti
MAS. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaradením do územia pôsobnosti MAS OLŠAVA – TORYSA o.z.
K bodu č. 7: Schválenie Záverečného účtu Obce Košický Klečenov za rok 2020, stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Starosta obce poveril hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Dorovovú o podanie informácie k
Záverečnému účtu obce Košický Klečenov za rok 2020. Pani kontrolórka informovala obecné zastupiteľstvo o
hospodárení obce v r.2020 a o vedení účtovníctva obce. Prečítala Stanovisko k záverečnému účtu obce Košický
Klečenov za rok 2020. Obecnému zastupiteľstvu bol podaný návrh na schválenie Záverečného účtu Obce
Košický Klečenov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Košický Klečenov a rozpočtové hospodárenie za
rok 2020 bez výhrad, schválilo presun finančných prostriedkov na účet rezervného fondu obce a berie na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2020.
K bodu č. 8: Žiadosť o odkúpenie pozemkov
8.1.
Obecné zastupiteľstvo prehodnocovalo Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku „Starý jarek“–
parcela č. 378/6, register E, LV 226 - rozloha 273 m² druh pozemku: vodná plocha, ktorú podal Martin Slivka.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo rozhodlo osloviť pána Martina Slivku či má ešte záujem odkúpiť
obecný pozemok „ Starý jarek“. V prípade záujmu o odkúpenie pozemku, poslanci OZ rozhodli o zriadení
vecného bremena na uvedenom pozemku a to z dôvodu prístupu na pozemok v prípade potreby - cez uvedený
pozemok preteká odtokový kanál.
8. 2.
Starosta obce opätovne predložil prítomným Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorú podali
manželia Ľubomír Dzurovčák a manželka Helena Dzurovčáková, bytom Borda 68, Košický Klečenov.
Obecné zastupiteľstvo po prekonzultovaní a zvážení schválilo zámer predaja pozemkov spôsobom
hodným osobitného zreteľa záujemcom - manželom Dzurovčakovým.
8. 3.
Starosta obce informoval prítomných o zverejnení Zámeru o odpredaji obecného pozemku – parcela
č.379, register E, LV 226 - rozloha 74 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Žiadosť o odkúpenie
pozemku podali Vincent Ferko a manželka Iveta Ferková, bytom Košický Klečenov 4.
Počas 15 - dňovej lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcom a v Uznesení č. 09/2021
určilo predajnú cenu pozemku.
8.4.
Starosta obce informoval prítomných o zverejnení Zámeru o odkúpenie časti obecného pozemku
spôsobom hodným osobitného zreteľa – parcela č.360, register E, LV 226 - rozloha 102 m² druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie. Žiadosť o odkúpenie pozemku podali Ing. Peter Lechman a Bc. Kristína
Lechmanová.
Počas 15 - dňovej lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcom a v Uznesení č. 33/2020
určilo predajnú cenu pozemku.
K bodu č. 9: Schválenie Projektu vybudovanie environmentálneho centra v obci Košický Klečenov
Starosta obce predložil prítomným Výzvu č.67 na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (Ministerstvo životného prostredia SR) – Podpora budovania environmentálnych centier za
účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Environmentálne centrum by malo
slúžiť ako školiace centrum s prednáškovou miestnosťou a s vybudovaním ukážkových prvkov na ochranu
životného prostredia. Ako sú protipovodňové opatrenia, opatrenia na zadržiavanie vody na danom území a iné.
Návrh na vybudovanie Environmentálne centra je v budove vedľa obecného úradu súpisné číslo 8. Budova patrí
gréckokatolíckej cirkvi a potrebuje značnú rekonštrukciu. Z tohto dôvodu sa obec chce zapojiť do tejto výzvy.
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Pán starosta informoval prítomných o podaní žiadosti o vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve o nájme
nehnuteľností s Gréckokatolíckou cirkvou farnosť Košický Klečenov. Starosta obce navrhuje zapojenie obce do
projektu nakoľko môže dôjsť k zviditeľneniu obce.
Obecné zastupiteľstvo po zvážení schválilo zapojenie obce do Výzvy č.67 Podpora budovania
environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
K bodu č. 10: Rôzne
10.1. Informácia o vybavení kuchyne v KD
Starosta obce informoval OZ o výsledku verejného obstarávania zákazky – vybavenie kuchyne v KD
Košický Klečenov. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Elektroservis VV s.r.o., Čemerianska 50, Vranov
nad Topľou IČO: 44 602 731. K realizácii vybavenia kuchyne v KD by malo dôjsť v priebehu mesiaca júl 2021.
10.2. Akcie v roku 2021
Obecné zastupiteľstvo diskutovalo o uskutočnení akcií v roku 2021.
OZ súhlasí s akciou AMATÉR RALLYE Košický Klečenov, ktorá by sa mala uskutočniť v auguste alebo
v septembri 2021.
OZ navrhlo zrealizovať akciu pre občanov pri kultúrnom dome „Rozlúčka s letom 2021“ v sobotu 28.8.2021.

K bodu č.11: Diskusia
V diskusii bola položená otázka o územnom pláne rozvoja obce ulica pri Sendžových a cesta ku
kultúrnemu domu.
Po vyčerpaní programu a schválení navrhnutých uznesení starosta obce prítomným poďakoval a zasadanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

V Košickom Klečenove, dňa 28.06.2021

...........................................................
Ing. Michal Kmec
starosta obce

Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrehorová .......................................................

Overovatelia zápisnice: Mária Fedorová.....................................................

Jaroslav Katušin ......................................................
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