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

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Košický Klečenov konaného dňa 28.09.2021
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.
V úvode pán starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
zapisovateľka – Bc. Andrea Hrehorová
overovatelia zápisnice – Jana Mihoková, 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: Jana Mihoková, Jaroslav Katušin
5. Návrh 1. úprava rozpočtu obce Košický Klečenov pre rok 2021
6. Návrh na úpravu VZN o dani z nehnuteľnosti účinné od 01.01.2020, V. časť Miestny poplatok §10
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 5: Návrh 1. úprava rozpočtu obce Košický Klečenov pre rok 2021
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s návrhom na 1. úpravu rozpočtu obce Košický
Klečenov pre rok 2021. Navýšenie (úpravu) Kapitálových príjmov a výdavkov, úpravu Finančných príjmov a
výdavkov, úpravu Bežných príjmov a výdavkov. Návrh 1. úpravy rozpočtu tvorí príloha č.1 tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 1. úpravu Rozpočtu pre rok 2021.
K bodu č. 6: Návrh na úpravu VZN o dani z nehnuteľnosti účinné od 01.01.2020, V. časť Miestny
poplatok §10 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na základe podnetu obyvateľa obce návrh na úpravu
Miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obyvateľ podal podnet na odpustenie
celoročného poplatku za komunálny odpad nakoľko sa počas pracovných dní nezdržiava v mieste trvalého
pobytu.
Prítomní o návrhu diskutovali a zhodnotili, že zo zmenou resp. odpustením ročného poplatku za
komunálny odpad nesúhlasia. Nakoľko občan spĺňa podmienku podľa ZÁKONA č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DESIATA ČASŤ § 77 ods. 2) Ak
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ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt atď. ........
K bodu č. 7: Rôzne
7.1.
Pán starosta informoval prítomných , že na základe Uznesenia č.21/2021 oslovil pána Mateja Slivku.
Pán Slivka má stále záujem odkúpiť obecný pozemok „ Starý jarek“ za podmienok, že na pozemku bude
v spolupráci s obcou urobený odtokový kanál. Poslanci OZ súhlasia s odpredajom pozemku, ktorý bude
podmienený patričným odvodneným pozemku a navrhujú osloviť susedov (Henkeľových) uvedenej parcely, či
súhlasia s odpredajom pozemku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predaja obecného pozemku záujemcovi a určilo predajnú cenu
pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa.
7.2.
Starosta obce informoval prítomných o zverejnení Zámeru o odkúpenie časti obecného pozemku
parcela č.300/3, register C, LV 161 - rozloha 176 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, – parcela
č.364/3, register C, LV 161 - rozloha 90 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Žiadosť o odkúpenie
pozemku, podali manželia Ľubomír Dzurovčák a manželka Helena Dzurovčáková, bytom Borda 68, Košický
Klečenov.
Počas 15 - dňovej lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcom a v Uznesení č. 22/2021
určilo predajnú cenu pozemku.

K bodu č. 8: Diskusia
Starosta obce informoval OZ o nákupe stoličiek do kultúrneho domu a o tom, že obec zakúpila
traktorovú kosačku.
V diskusii boli podané návrhy na prejednanie na najbližšom Obecnom zastupiteľstve:
a) zostavenie cenníka k prenájmu priestorov kultúrneho domu
b) prehodnotenie výšky ročného poplatku za komunálny odpad
Po vyčerpaní programu a schválení navrhnutých uznesení starosta obce prítomným poďakoval a zasadanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Košickom Klečenove, dňa 28.09.2021

...........................................................
Ing. Michal Kmec
starosta obce
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrehorová .......................................................

Overovatelia zápisnice: Jana Mihoková .....................................................

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