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

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Košický Klečenov konaného dňa 09.12.2021
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
respirátory, 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 – Gabriela Uchaľová, Jozef Uchaľ
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: Gabriela Uchaľová, Jozef Uchaľ
5. a.)Predloženie a schvaľovanie Rozpočtu na roky 2022 – 2024
b.) Správa Hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Košický Klečenov k návrhu rozpočtu na roky
2022 - 2024
c.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1-6/2022
6. Správa z auditu Účtovnej závierky obce Košický Klečenov k 31.12.2020
7. Návrh 2. úprava rozpočtu obce Košický Klečenov pre rok 2021
8. Návrh na schválenie Rozpočtové opatrenia – vykonávanie zmien rozpočtu starostom obce
9. VZN 2/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení
výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole, ktorej zriaďovateľom je obec Košický Klečenov
10. Prejednanie – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku ( pred Jednotou)
11. Schválenie - Zámer o predaji obecného pozemku (Starý jarek)
12. Návrh cenníka na prenájom priestorov Kultúrneho domu
13. Schválenie spôsobu financovania faktúra – Vypracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukcia autobusových zastávok v obci
14. Rôzne: Faktúry za elektrinu VSE, AMATÉR RALLYE Košický Klečenov 2022, Príspevok
zamestnávateľa zamestnancom DDS III. pilier, studňa k MŠ
15. Diskusia
16. Záver
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K bodu č. 5:
a.)Predloženie a schvaľovanie Rozpočtu na roky 2022 – 2024
b.) Správa Hlavného kontrolóra obce pre OZ obce Košický Klečenov k návrhu rozpočtu na roky 2022
- 2024
c.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1-6/2022
V súlade s ustanovením ods. 1 písm. c, § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, hlavná
kontrolórka obce Ing. Gabriela Dorovová oboznámila prítomných s návrhom Rozpočtu obce Košický
Klečenov na roky 2022 – 2024 a predložila Správu hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo
obce Košický Klečenov k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024. Odporúča predložený návrh rozpočtu na rok
2022, ktorý je základom finančného hospodárenia obce a je pripravený s platnou legislatívou prerokovať
a schváliť. Rozpočet obce Košický Klečenov na roky 2023-2024 odporúča zobrať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Košický Klečenov na rok 2022, berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r.2022-2024 a berie na vedomie návrh
viacročného rozpočtu na roky 2023-2024.
Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na obdobie 1-6/2022. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra.

K bodu č. 6: Správa z auditu Účtovnej závierky obce Košický Klečenov k 31.12.2020
Hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným Správu nezávislého audítora o overení individuálnej
účtovnej závierky Obce Košický Klečenov za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej
závierky Obce Košický Klečenov za rok 2020.
K bodu č. 7: Návrh 2. úprava rozpočtu obce Košický Klečenov pre rok 2021
Pracovníčka obecného úradu oboznámila prítomných s návrhom na 2. úpravu rozpočtu obce Košický
Klečenov pre rok 2021. Úpravu Bežných príjmov a výdavkov, úpravu Kapitálových výdavkov.
Návrh 2. úpravy rozpočtu tvorí príloha č.2 tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 2. úpravu Rozpočtu pre rok 2021.
K bodu č. 8: Návrh na schválenie Rozpočtové opatrenia – vykonávanie zmien rozpočtu starostom
obce
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie uznesenia k možnosti vykonávania
zmien rozpočtu starostom obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 odsek 4 písmena b
nasledovne:
Starosta obce Ing. Michal Kmec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy §14 odseku 2 písmena a) b) c) a d) môže vykonávať zmeny rozpočtu pomocou
rozpočtových opatrení a to raz za štvrťrok pričom o zmene rozpočtu je starosta povinný informovať obecné
zastupiteľstvo na najbližšom jeho zasadnutí po vykonaní zmeny.
K bodu č. 9: VZN 2/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Košický Klečenov
Pracovníčka obecného úradu oboznámila prítomných s návrhom na VZN 2/2021 o poskytnutí dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a o určení výšky mesačného príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Košický
Klečenov.
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Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN 2/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa a o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Košický Klečenov.
K bodu č. 10: Prejednanie – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku ( pred Jednotou)
Starosta obce prečítal prítomným Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku „pred Jednotou“ (pozn. časť
z pozemku zapísaný na LV č.226, register E, parc. č. 369/2 - 10571 m²)
- parcela č. 368/37, register C, rozloha 85 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Košický
Klečenov (pozn. uvedená parcela bola vytvorená GP č. 48166944-129/2018 a potvrdená okresným
katastrálnym odborom Košice – okolie, dňa 18.10.2018), v súčasnosti zatiaľ nezapísaná v katastrálnej mape
a LV, vo vlastníctve Obce Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov.
Žiadosť o odkúpenie časti parcely podala firma SKT HORIZON HK INVESTMENT LIMITED, Unit
25A, 25/F, Wing Hing Commercial Building, 139 Wing Lok Sreet, Sheung Wan, Hong Kong, China, IČO:
2366206 v zastúpení Stanislav Klepanec – štatutár, občan SR s trvalým pobytom Kamenárska 6287/52, 071
01 Michalovce.
Po prehodnotení a zvážení žiadosti obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predaja pozemku spôsobom
hodným osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a odsek 8 písmeno e) za
cenu, ktorú navrhol kupujúci SKT HORIZON HK INVESTMENT LIMITED v zastúpení Stanislav
Klepanec – štatutár, občan SR s trvalým pobytom Kamenárska 6287/52, 071 01 Michalovce. Za osobitný
zreteľ obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že sa jedná o časť parcely, ktorá sa nachádza ako priľahlá
plocha pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa/nadobúdateľa. Predajom, poprípade prenájmom tejto
časti nehnuteľnosti inému, by sa zamedzil prístup žiadateľovi na nehnuteľnosť v jeho vlastníctve. Obec túto
nehnuteľnosť neplánuje v budúcnosti využívať, ale vyhradzuje si právo na vznik vecného bremena za
účelom umiestnenia inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a pod.).
K bodu č. 11: Schválenie - Zámer o predaji obecného pozemku (Starý jarek)
LV

Pán starosta informoval prítomných , že došlo k prekvalifikovaniu parciel č. 378/7, č. 378/6, č. 378/5
226 podľa GP 16/2021 a k zapísaniu uvedených parciel do katastra nehnuteľností.

Na základe Žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku „ Starý jarek“, ktorú podal pán Matej Slivka –
parcela č. 378/6, register C, LV 226 - rozloha 273 m² , ostatná plocha, k.ú. Košický Klečenov, vo
vlastníctve Obce Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Bidovce.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom odpredaja obecného pozemku spôsobom hodným
osobitného zreteľa, ktorý bol schválený Uznesením č. 31/2021 dňa 28.09.2021 a uznieslo sa na doplnení
podmienok, ktoré majú byť zapracované do Kúpno predajnej zmluvy:
a.) kupujúci je na vlastné náklady povinný vybudovať odtokový kanál podľa platnej legislatívy, ktorý
bude slúžiť na odvedenie povrchových vôd,
b.) v prípade že sa kupujúci rozhodne predať uvedený obecný pozemok skôr ako na ňom vybuduje
odtokový kanál má obec predkupné právo kúpiť pozemok za cenu, ktorá bude uvedená v Kúpno predajnej
zmluve (cena určená spôsobom hodným osobitného zreteľa).
K bodu č. 12: Návrh cenníka na prenájom priestorov Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo diskutovalo o určení cien za prenájom priestorov kultúrneho domu navrhlo
a schválilo poplatky:
1. Záloha za prenájom (depozit pre prípad poškodenia priestorov alebo obecného majetku) - 200,00 €
2. Cena za prenájom sály, kuchyne a vybavenia oslavy – 100,-€ (vrátane za spotrebovanú elektrinu)
3. Cena za prenájom sály, kuchyne a vybavenia potreby pohrebného pohostenia – 30,-€ (vrátane za
spotrebovanú elektrinu)

3

4. Upratovanie prenajatých priestorov na vlastné náklady nájomcu (tzn. po akcii odovzdá poupratované
priestory starostovi obce)
K bodu č. 13: Schválenie spôsobu financovania faktúra – Vypracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukcia autobusových zastávok v obci
Pracovníčka obecného úradu oboznámila prítomných o doručení faktúry Ing. Ján Marenčík MTechnical, Brnenská 38, Košice, IČO: 34 863 770 v čiastke 1 140,00 € s DPH - Vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcia autobusových zastávok v obci.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o doručení faktúry a schvaľuje úhradu faktúry
z finančných prostriedkov Rezervného fondu.
K bodu č. 14: Rôzne:
a.) Faktúry za elektrinu VSE
b.) AMATÉR RALLYE Košický Klečenov 2022
d.) Príspevok zamestnávateľa zamestnancom DDS III. Pilier
e.) studňa k MŠ
Starosta obce
a)

informoval prítomných o došlých faktúrach z VSE, a.s. za opakovanú dodávku elektrickej energie za
obdobie 11,12/2021. Nakoľko od 28.10.2021 je VSE, a.s. novým dodávateľom elektrickej energie
zaslala faktúry za odberné miesto MŠ a KD, verejné osvetlenie v Košickom Klečenov vo vysokých
čiastkach, ktorých splatnosť je k 15.12.2021. Starosta obce navrhol prítomným, že obec k uvedeným
faktúram požiada VSE, a.s. o odklad splátok alebo o vyhotovenie splátkového kalendára, nakoľko obec
v rozpočte na r. 2021 nemá v takom množstve vyčlenené prostriedky na energie. Predpokladá sa, že
spotrebovaná energia bude nižšia ako sú faktúry za opakované dodávky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o doručení faktúr a súhlasí so zaslaním Žiadosti
o posun splátok.

b) informoval OZ o záujme usporiadateľa pána Goduša o uskutočnení akcie AMATÉR RALLYE Košický
Klečenov v roku 2022.
OZ súhlasí s akciou AMATÉR RALLYE Košický Klečenov, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2022.
c)

požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie príspevku zamestnávateľa doplnkové dôchodkové sporenie
(DDS III. pilier) zamestnancom obecného úradu vo výške 10,00 €/mesačne.
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier.

d) Navrhol do budúcna vykopať novú studňu pre materskú školu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykopaní novej studne.

K bodu č. 15:Diskusia
Pracovníčka obecného úradu na základe dokladovej inventarizácie analytických účtov v účtovníctve
a fyzickej inventarizácie drobného majetku zistila:
- na účte 029 Ostatný dlhodobý majetok v čiastke 66,06 € je zaúčtovaný písací stôl, ktorý je už vzhľadom
na vek a opotrebenie nepoužiteľný,
- na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku čiastka 6 206,67 €, zmarená investícia
- v zozname majetkových kariet OTE a drobný hmotný majetok je evidovaný majetok, ktorý je vzhľadom
na vek a opotrebenie nepoužiteľný, zoznam v prílohe.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie tohto majetku.
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K bodu č. 16: Záver
Po vyčerpaní programu a schválení navrhnutých uznesení starosta obce prítomným poďakoval za
dobrú vzájomnú celoročnú spoluprácu a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Obecné zastupiteľstvo
poďakovalo pánovi starostovi za dobre odvedenú prácu pri rekonštrukcii budovy MŠ s KD a zariadenie
priestorov kuchyne v kultúrnom dome.

V Košickom Klečenove, dňa 09.12.2021

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

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

Overovatelia zápisnice: Gabriela Uchaľová....................................................

Jozef Uchaľ......................................................
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