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

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Košický Klečenov konaného dňa 26.04.2022
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 boli prítomný všetci
poslanci.
Prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva: podľa prezenčnej listiny.
V úvode pán starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
zapisovateľka – Bc. Andrea Hrehorová
overovatelia zápisnice – Mgr. Mária Fedorová, Gabriela Uchaľová
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: Mgr. Mária Fedorová, Gabriela Uchaľová
5. Majetkové priznania: starosta obce, hlavná kontrolórka obce
6. Návrh na odkúpenie obecného pozemku – Peter Dzuro ml., Lörinc Ladislav a Mária

Lörincová
7. Schvaľovanie predaja obecných pozemkov - Martinovi Slivkovi („Starý jarek“), SKT HORIZON
HK INVESTMENT LIMITED („pred Jednotou“)
8. Poskytnutie príspevku – Miroslav Verešpej
9. Poľovnícky revír PZ Prameň
10. Akcie v roku 2022
11. Diskusia
12. Záver

K bodu č. 5: Majetkové priznanie: starosta obce, hlavná kontrolórka obce
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že starosta obce Ing. Michal Kmec a hlavná kontrolórka obce
Ing. Gabriela Dorovová podali v zmysle zákona „Majetkové priznanie“ v zákonom stanovenej lehote na
predpísanom tlačive. Zákonom dané náležitosti budú zverejnené aj na webovom sídle obce tak, ako to ukladá
zákon. Medzi vedúcich zamestnancov patrí aj pani riaditeľka materskej školy, tá však predkladá toto Oznámenie
do rúk starostu obce a nie komisii zriadenej pri OZ.
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K bodu č. 6: Predaj obecných pozemkov
6. 1.
Starosta obce prečítal prítomným Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v obci – parcela
č.356/1, register C, LV 161 - rozloha 94 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorú podal Peter
Dzuro ml., bytom Ruskov 288, 044 19 Ruskov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja obecného pozemku záujemcovi a určilo predajnú
cenu pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa s tým, že suma za vyhotovenie Geometrického plánu
(ďalej „GP“), bude pripočítaná k predajnej cene za pozemok. GP je potrebné vyhotoviť z dôvodu oddelenia časti
parcely číslo 356/1, register C zapísanej na LV 161.
6. 2.
Starosta obce prečítal prítomným Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na Borde – parcela č. 311/4,
register C, LV 161 – rozloha 132 m² druh pozemku: záhrada, ktorú podali manželia: Lörinc Ladislav a Mária
Lörincová rod.Lecková, bytom Bauerova 9, 040 23 Košice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja obecného pozemku záujemcovi a určilo predajnú
cenu pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa.
K bodu č. 7: Schvaľovanie predaja obecných pozemkov - Martinovi Slivkovi („Starý jarek“),
SKT HORIZON HK INVESTMENT LIMITED („pred Jednotou“)
7.1. Starosta obce informoval prítomných o zverejnení Zámeru o odkúpenie obecného pozemku „Starý jarek“
parcela č. 378/6, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 273 m², parcela registra C zapísaných na LV 226
katastrálne územie Košický Klečenov. Parcela vytvorené podľa GP 16/2021 vyhotovený geodetom V. Ferkom,
dňa: 09.03.2021.
Poslanci OZ konzultovali o pozemku „Starý jarek“ a navrhujú osloviť susedov (Henkeľových) č.d. 25, p.č.14,
ak majú záujem o odkúpenie obecného pozemku parcely č. 378/7, KN-C , druh pozemku: záhrada o výmere
81m², parcela registra C zapísaných na LV 226 katastrálne územie Košický Klečenov. Parcela vytvorené podľa
GP 16/2021 vyhotovený geodetom V. Ferkom, dňa: 09.03.2021.
V prípade, že Henkeľovci nemajú záujem o odkúpenie obecného pozemku, navrhujú pozemok parcela
č. 378/7, KN-C, o výmere 81m² ponúknuť na odpredaj Martinovi Slivkovi „za podmienok, že na pozemku bude
v spolupráci s obcou urobený odtokový kanál“.
7.2. Starosta obce informoval prítomných o zverejnení Zámeru o odkúpenie obecného pozemku (pozn. časť z
pozemku zapísaný na LV č.226, register E, parc. č. 369/2 – 10 571 m²), parcela č. 368/37, register C, rozloha
85 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Košický Klečenov, vo vlastníctve Obce Košický
Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov (pozn. uvedená parcela bola vytvorená GP č.
48166944-129/2018 a potvrdená okresným katastrálnym odborom Košice – okolie, dňa 18.10.2018)
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschválilo odpredaj obecného pozemku „pred Jednotou“
(pozn.časť z pozemku zapísaný na LV č.226, register E, parc. č. 369/2 - 10571 m²).

K bodu č. 8: Poskytnutie príspevku – Miroslav Verešpej
Pán starosta informoval, že pán Miroslav Verešpej, Košický Klečenov 63, bol prepustení z výkonu trestu odňatia
slobody, kde bol 11 rokov. Tento občan žiada obec o poskytnutie sociálnej pomoci.
Poslanci OZ po prerokovaní schválili poskytnúť jednorazovú dávku vo vecnej forme a to na krytie
mimoriadnych výdavkov vo výške 150,00 €.

K bodu č. 9: Poľovnícky revír PZ Prameň
Obecnému zastupiteľstvu bola podaná informácia, že Poľovnícke združenie Prameň so sídlom v Bidovciach,
Košický Klečenov 4, 04445 Košický Klečenov, IČO: 35511575 navrhuje obci uzavrieť Nájomnú zmluvu
na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce a sú v poľovníckom revíry PZ Prameň.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu.
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K bodu č. 10: Akcie v roku 2022
Obecné zastupiteľstvo diskutovalo o uskutočnení akcií v roku 2022 a schvaľuje realizovanie nasledovných akcií:
7.5.2022 Deň matiek, 09.07.2022 Deň obce (súťaž vo varení guľášu).

K bodu č. 11: Diskusia
11.1. V diskusii bolo obecné zastupiteľstvo informované o zakúpení riadov do kultúrneho domu.
11. 2. Pán starosta predložil OZ návrh na zmenu poplatku za vyhlásenie rozhlasovej relácie v obecnom rozhlase.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu poplatku za vyhlásenie rozhlasovej relácie.
11.3. Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so zaslaním objednávky na Verejné obstarávanie na
stavebné práce podľa §117 ZVO s názvom „Obec Košický Klečenov, Rekonštrukcia autobusových zastávok“ .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 5% výšku spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov možnosť v rámci „IROP“.
Názov projektu: „Obec Košický Klečenov, Rekonštrukcia autobusových zastávok“
výška spolufinancovania projektu: 933,86 Eur
Názov aktivity: Zvyšovanie bezpečnosti a zvyšovanie sídiel, Kód výzvy: IROP-CLLD-Q066-512-002,
Aktivita B2

K bodu č. 12: Záver
Po vyčerpaní programu a schválení navrhnutých uznesení starosta obce prítomným poďakoval a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Košickom Klečenove, dňa 26.04..2022

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

Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrehorová .......................................................
Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Fedorová ......................................................
Gabriela Uchaľová ......................................................
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