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

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva
Košický Klečenov konaného dňa 28.06.2022
Starosta obce Ing. Michal Kmec privítal prítomných a otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva
v čase, aký bol uvedený na pozvánke. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko bola prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov. Neprítomní Jana Mihoková – PN, Jozef Uchaľ – ospravedlnený.
Prítomní na rokovaní obecného zastupiteľstva: podľa prezenčnej listiny.
V úvode pán starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
zapisovateľka – Bc. Andrea Hrehorová
overovatelia zápisnice – Jaroslav Katušin, 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: Jaroslav Katušin, Gabriela Uchaľová
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 7-12/2022
6. Schválenie Záverečného účtu za rok 2021
7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
8. Schválenie predaja pozemku – Starý jarek
9. Poľovnícky revír PZ Prameň
10. Voľby do územnej samosprávy 2022
11. Deň obce 2022
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 7-12/2022
Ing. Gabriela Dorovová – hlavná kontrolórka obce prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na obdobie 7-12/2022. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na obdobie 7-12/2022.
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K bodu č. 6: Schválenie Záverečného účtu za rok 2021
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce o podanie informácie k Záverečnému účtu obce Košický
Klečenov za rok 2021. Pani kontrolórka informovala obecné zastupiteľstvo o hospodárení obce v r.2021 a o
vedení účtovníctva obce. Prečítala Stanovisko k záverečnému účtu obce Košický Klečenov za rok 2021.
Obecnému zastupiteľstvu bol podaný návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Košický Klečenov a
rozpočtové hospodárenie za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Košický Klečenov a rozpočtové hospodárenie za rok
2021 bez výhrad, schválilo presun finančných prostriedkov na účet rezervného fondu obce a berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021.
K bodu č. 7: Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
Starosta obce prečítal prítomným Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v obci ktorú podal
Andrej Henkeľ, Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina - parcela č.378/7, register C, LV 226 - rozloha 81 m² druh
pozemku: záhrada, katastrálne územie Košický Klečenov. Parcela vytvorené podľa GP 16/2021 vyhotovený
geodetom V. Ferkom, dňa: 09.03.2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja obecného pozemku záujemcovi a určilo predajnú
cenu pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa s tým, že polovičná suma za vyhotovenie Geometrického
plánu č.16/2021, bude pripočítaná k predajnej cene za pozemok.
K bodu č. 8: Schválenie predaja obecných pozemkov - Martinovi Slivkovi („Starý jarek“)
Starosta obce navrhol poslancom OZ schváliť odpredaj 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. Prečítal podmienky odpredaja uvedeného pozemku, ktoré boli scválené Uznesením č.44/2021 a
navrhol aby náklady spojené z vyhotovením GP boli zmenené v KZ na polovicu.
Počas 15 - dňovej lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcovi a upravuje predajnú cenu,
poníženú o polovicu nákladov spojených z vyhotovením GP 16/2021.
K bodu č. 9: Poľovnícky revír PZ Prameň
Obecné zastupiteľstvo sa nezaoberalo týmto bodom.
K bodu č. 10: Voľby do územnej samosprávy 2022
Pán starosta informoval prítomných o voľbách. Voľby do orgánov územnej samosprávy a voľby do
orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené na sobotu 29.10.2022.
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený materiál k uvedeným voľbám, ktorý bolo potrebné prejednať.
Určiť v Obci Košický Klečenov volebný obvod, počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026, rozsah
výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie.
Prítomní prejednali uvedené materiály a poslanci OZ schválili:
a) 1 volebný obvod v Obci Košický Klečenov,
b) na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026 počet poslancov 5,
c) plný rozsah výkonu funkcie starostu Obce na nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026
K bodu č. 11: Deň obce 2022
Pán starosta prítomným prečítal návrh programu na Dni obce Košický Klečenov, ktoré sa majú konať
09.07.2022. Prítomní rozprávali o pripravovanej akcii.
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K bodu č. 12: Rôzne
Obecnému zastupiteľstvu bola podaná informácia o 3. Úpravu rozpočtu z 20.12.2021, v súlade s § 14
ods. 2 písm. a), zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, presun rozpočtových
prostriedkov povolil starosta obce na základe Uznesenia č.41/2021 zo dňa 09.12.2021.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 3. Úpravu rozpočtu z roku 2021.
K bodu č. 13: Diskusia
Pani Fedorová poslankyňa OZ predložila starostovi obce požiadavku od občanov z Bordy na opravu
cesty smer na Bordu a odstránenie konárov, ktoré zasahujú do vozovky. Starosta obce navrhol, že v mesiaci júl
2022 urobí na Borde stretnutie s občanmi a dohodnú sa na spoločnej realizácii opráv.
Starosta obce informoval prítomných, že v súvislosti s predajom obecného pozemku Petrovi Dzurovi
ml. z Ruskova je potrebné vyhotoviť geometrický plán nakoľko sa jedná o odpredaj časti obecného pozemku
z parcely číslo 356/1, LV 161. Obecné zastupiteľstvu súhlasí s objednaním a vyhotovením GP.
K bodu č. 14: Záver
Po vyčerpaní programu a schválení navrhnutých uznesení starosta obce prítomným poďakoval a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Košickom Klečenove, dňa 28.06.2022

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

Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrehorová .......................................................
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Katušin ...................................................
Gabriela Uchaľová .................................................
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