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Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 
Košický Klečenov konaného dňa 16.11.2022 

 

Starosta obce  Ing. Michal Kmec privítal prítomných a otvoril rokovanie Ustanovujúceho obecného 

zastupiteľstva v čase, aký bol uvedený na pozvánke. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko boli 

prítomní všetci poslanci. Odznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

Prítomní  na rokovaní obecného zastupiteľstva: podľa prezenčnej listiny. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému 

starostovi. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení o zvolení 

poslancom novozvoleného zastupiteľstva.  

6. Príhovor starostu obce. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia     

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

11. Určenie platu starostu.  

12. Vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce z volebného obdobia 2018-2022.  

13. Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

14. Schválenie predaja pozemkov –P. Dzuro ml., L. Lorinc, A. Henkeľ 

15. Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

16. Diskusia. 

17. Záver. 
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K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

Pán starosta určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice: zapisovateľka – Bc. Andrea Hrehorová , 

overovatelia  zápisnice – Mgr. Mária Fedorová, Jana Mihoková. Návrh na zapisovateľku a overovateľov 

zápisnice bol schválený bez pripomienok. 

K bodu č. 3: Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva. 

 Prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Košický Klečenov oboznámila pracovníčka 

obecného úradu. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce tvorí 

prílohu č.1 k uzneseniu.    

K bodu č. 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému 

starostovi. 

Novozvolený starosta obce Ing. Michal Kmec, zložil  zákonom predpísaný sľub starostu obce, ktorý aj 

vlastnoručným podpisom potvrdil. Následne mu bolo odovzdané Osvedčenie o zvolení za starostu obce Košický 
Klečenov.  

K bodu č. 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení o zvolení 

poslancom novozvoleného zastupiteľstva.  

Novozvolení poslanci obce Košický Klečenov Jana Mihoková, Jaroslav Katušin, Jozef Uchaľ, Mgr. 

Mária Fedorová, Gabriela Uchaľová, zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý vlastnoručnými podpismi 

potvrdili. Prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva obce Košický Klečenov.    

K bodu č. 6: Príhovor starostu obce. 

 Novozvolení starosta obce Ing. Michal Kmec predniesol príhovor. Poďakoval poslancom za spoluprácu 

v predchádzajúcom volebnom období a zablahoželal im k opätovnému zvoleniu, poprial veľa síl a úspechov do 

nového volebného obdobia. 

K bodu č. 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 

Starosta obce prečítal program rokovania, ako bol uvedený v pozvánke  na rokovanie a následne došlo 

k schváleniu programu. 

K bodu č. 8: Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 Obecné zastupiteľstvo prejednávalo zriadenie komisií v obci, určenie náplne ich práce, voľba ich 
predsedov a členov. Prítomní sa  zhodli sa, že nezriaďujú komisie nad rámec zákona.  

K bodu č. 9: Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu podľa ustanovenia čl. 7 ods.5  zákon č. 357/2004 Z. z. Komisiu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.                                        

Za predsedu bol zvolený p. Jaroslav Katušin a členmi komisie budú všetci poslanci: Jozef Uchaľ, Gabriela 

Uchaľová, Mgr. Mária Fedorová, Jana Mihoková. 

K bodu č. 10: Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia     

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 Obecné zastupiteľstvo rokovalo, navrhlo a schválilo poslankyňu Mgr. Máriu Fedorovú, ktorá bude 

poverená zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  
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K bodu č. 11: Určenie platu starostu. 

 Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z.. Podľa § 4 ods. 1 zákona sa 

zaraďuje starosta obce Košický Klečenov do 1. platovej skupiny t.j. 1,65-násobok priemernej mesačnej  mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok.  

Poslanci OZ rokovali o navýšení platu starostu obce Ing. Michala Kmeca a navrhli zvýšenie platu podľa § 4 ods. 

2 zákona o 30 %. 

K bodu č. 12: Vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce z volebného obdobia 2018-2022.  

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o vysporiadaní nevyčerpanej dovolenky starostu obce z volebného 

obdobia 2018-2022. Starosta obce sa vzdal nároku na preplatenie nevyčerpanej dovolenky z minulého volebného 

obdobia. 

K bodu č. 13: Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Starosta obce Ing. Michal Kmec, podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

menoval poslankyňu Janu Mihokovú zastupovaním starostu obce na celé funkčné obdobie 2022-2026. Rozsah 

zastupovania určeného starostom je uvedený v písomnom poverení.  

K bodu č. 14: Schválenie predaja pozemkov –P. Dzuro ml., L. Lorinc, A. Henkeľ 

Starosta obce navrhol poslancom OZ schváliť odpredaj obecných pozemkov:   

14.1. Parcela č.356/1,  register C, LV 161 - rozloha 94 m² druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

katastrálne územie Košický Klečenov, vo výlučnom vlastníctve Obce Košický Klečenov, IČO: 00324370. 
Žiadosť podal Peter Dzuro ml., bytom Ruskov 288, 044 19 Ruskov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcovi spôsobom hodným 

osobitného zreteľa a určilo predajnú cenu UZNESENÍM č. 08/2022 - 5,50 € za m², t.j. 100 m² x 5,50 € predajná 

cena 550,00 € a cena navýšená o sumu nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu GP č. 95/2022 – 
350,00 €.  Predajná cena spolu: 900,00 €, slovom: deväťsto eur. 

Počas 15 - dňovej  lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku. 

14.2. Pozemok na Borde – parcela č. 311/4,   register C, LV 161 – rozloha 132 m² druh pozemku: záhrada, 

katastrálne územie Košický Klečenov, vo výlučnom vlastníctve Obce Košický Klečenov, IČO: 00324370. 

Žiadosť  podali manželia: Lörinc Ladislav a Mária Lörincová rod.Lecková, bytom Bauerova 9, 040 23 Košice. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcom spôsobom hodným 

osobitného zreteľa a určilo predajnú cenu UZNESENÍM č. 09/2022 - 5,50 €/ m², t.j. 132 m² x 5,50 € t.j.726,00 €, 

predajná cena spolu: 726,00 €, slovom: sedemstodvadsaťšesť eur.   

Počas 15 - dňovej  lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku. 

14.3. Parcela č.378/7,  register C, LV 226 - rozloha 81 m² druh pozemku: záhrada, katastrálne územie Košický 

Klečenov, vo výlučnom vlastníctve Obce Košický Klečenov, IČO: 00324370.  

Žiadosť podal Andrej Henkeľ rodený Henkeľ, bytom: Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného pozemku záujemcovi spôsobom hodným osobitného zreteľa 

a určilo predajnú cenu UZNESENÍM č. 20/2022 - 5,50 €/ m², t.j. 81 m² x 5,50 € t.j. 445,50 € a cena navýšená o 

sumu nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu GP 16/2021 - 200,00 €. Predajná cena spolu: 

645,50 €, slovom: šestoštyridsaťpäť eur. 

Počas 15 - dňovej  lehoty obec neobdržala pripomienky k zámeru o odpredaji obecného pozemku. 
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K bodu č. 15: Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

Obecnému zastupiteľstvu bolo predložené Rozpočtové opatrenie č.1/2022 zo dňa 29.06.2022.               

 

K bodu č. 16: Diskusia 

Starosta obce prečítal Žiadosť o priznanie a vyplácanie riaditeľského príplatku, ktorú podala                      

Ing. Martna Uličná – riaditeľka MŠ Košický Klečenov. Obecné zastupiteľstvo po prekonzultovaní a zvážení 

súhlasí s vyplácaním riaditeľského príplatku za riadenie vo výške 15 % od 1.1.2023. 

Na podnet poslankyne p. Mihokovej prítomní diskutovali o nových majiteľoch pozemkoch za 

penziónom Oáza a o projekte IBV Dargovské lúky. (Výstavba nových moderných rodinných domov v obci 

Košický Klečenov). Poslanci OZ navrhli, že je potrebné zistiť či je možné Územný plán obce Košický Klečenov 

meniť, aktualizovať, správoplatniť. Pri rozširovaní územného plánu OZ navrhuje zvolať verejnú schôdzu. 

Starosta obce informoval o Vianočnej akcii pre deti a dôchodcov, ktorú plánuje uskutočniť v sobotu 

17.12.2022 v Kultúrnom dome v Košickom Klečenove.  

 

K bodu č. 17: Záver 

Po vyčerpaní programu a schválení navrhnutých uznesení starosta obce prítomným poďakoval a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Košickom Klečenove, dňa 16.11.2022     

 

 

 
 

 

........................................................... 

         Ing. Michal Kmec 

     

    starosta obce 

 

 

 

 

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

 

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

 

          Jana Mihoková .............................................................             


