UZNESENIE
č.274 - 285 /2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
zo dňa 26.10.2018

UZNESENIE č. 274 - 285/2018
z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 26.10.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Program:
1/ Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
2/ Kontrola plnenia uznesení.
3/ VZN o organizácií miestneho referenda v obci Dlhé Klčovo.
4/ Správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ a CVČ za šk.r. 2017/2018.
5/ Zmluva – rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Dlhé Klčovo.
6/ Zmluva – výstavba Amfiteátra Dlhé Klčovo
7/ Zmluva – rekonštrukcia KSC Dlhé Klčovo.
8/ Zmluva o termínovanom úvere .
9/ Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 4.
10/ Darovacia zmluva.
11/ Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018.
12/ Diskusne príspevky poslancov .

UZNESENIE č. 274/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018
k schváleniu návrhovej komisii a overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Návrhová komisia : Michalenko Martin, Migaľ Ján , Hric Ondrej
2. Overovatelia: MUDr. Šaffa Ján, Andrej Ihnát

Andrej Kulik
Starosta obce
UZNESENIE č. 275/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 ku Kontrole
plnenia uznesení OZ .
A. Berie na vedomie
1/ Kontrolu plnenia uznesení OZ . príl.č.1 uznesenia a zápisnice.
Andrej Kulik
Starosta obce
UZNESENIE č. 276/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k VZN č.1/2018
o organizácií miestneho referenda .
A. Uznáša sa
1/ na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda .
Príl.č.2 uznesenia a zápisnice.
Andrej Kulik
Starosta obce
UZNESENIE č. 277/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k výchovno-vzdelávacím
správam za šk. r. 2017 – 2018 v ZŠ , MŠ a CVČ Dlhé Klčovo. Príl.č. 3 uznesenia a zápisnice.
A. Schvaľuje

1/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2017/2018
v ZŠ Dlhé Klčovo.
2/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2017/2018
v MŠ Dlhé Klčovo.
3/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2017/2018
v CVČ Dlhé Klčovo.
Andrej Kulik
Starosta obce
UZNESENIE č. 278/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k Zmluve na rekonštrukciu
Požiarnej zbrojnice v Dlhom Klčove.
A. Schvaľuje

Zmluvu č. PHZ-OPK1-2018-002988 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice Dlhé Klčovo. Príl. č.4
uznesenia a zápisnice.
Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č. 279/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.201 k Zmluve o regionálnom
príspevku na výstavu Amfiteátra .
A. Schvaľuje
1/ Zmluvu o regionálnom príspevku na výstavu Amfiteátra v obci Dlhé Klčovo. Príl. č.5
uznesenia a zápisnice.

Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č. 280/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu KSC Dlhé Klčovo.
A. Schvaľuje
1/ Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kultúrno
spoločenského centra Dlhé Klčovo. Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G794. Príl. č. 6
uznesenia a zápisnice.
Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č. 281/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k Zmluve o termínovanom
úvere .
A. Schvaľuje
1/ Podmienky zmluvy o termínovanom úvere v Prima banke Slovensko a.s. vo výške 50.000,€ na výstavbu Oddychovej zóny- Záhrada Panny Márie. Príl. č.7 uznesenia a zápisnice.
Andrej Kulik
Starosta obce
UZNESENIE č. 282/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k úprave rozpočtu
a rozpočtovému opatreniu č. 4.
A. Schvaľuje
1/ Úpravu rozpočtu obce na rok 2018 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 4. Príl.č. 8 uznesenia
a zápisnice.
2/ Použitie rezervného fondu na opravu Domu smútku v celkovej výške 4 642,-€.
B. Ukladá
1/ Oddeleniu ekonomicko-organizačnému zabezpečiť plnenie rozpočtu v súlade rozpočtovým
opatrením č. 4.
T. 31.12.2018
Z. Sotáková
Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č. 283/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k Darovacej zmluve.
A. Súhlasí
1/ S umiestnením súsošia Najsvätejšej Trojice na pozemku par.č. 367/3 – ostatné plochy
a o výmere 20 m2 zapísaná na LV 857 k. úz. Dlhé Klčovo bez časového obmedzenia a tiež
bezplatne na základe Darovacej zmluvy.
Príl.č.9 uznesenia a zápisnice.
Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č. 284/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k zhodnoteniu volebného
obdobia .
A. Berie na vedomie .
1/ Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018 predložené starostom obce Andrejom Kulikom.
B. Schvaľuje
1/ Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v počte 20 dní pre starostu obce
Andreja Kulika v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.

Andrej Kulik
Starosta obce

UZNESENIE č. 285/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 26.10.2018 k diskusným príspevkom
poslancov OZ .
C. Berie na vedomie .
1/ Diskusné príspevky poslancov OZ.
Andrej Kulik
Starosta obce

Č . 32/2018

Dňa: 26.10.2018

OBEC DLHÉ KLČOVO

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu 32 . riadneho zasadnutia OZ , konaného dňa 26.10.2018
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Andrej Kulik – starosta obce

Poslanci OZ:

Andrej Ihnát ,Ján Migaľ , Martin Michalenko
MUDr. Ján Šaffa , Ing .Migaľová Iveta , Ondrej Hric
Petričko Juraj , Michal Čižmarik

Ospravedlnení:

Mgr. Jozef Tušim ,

Ostatní prítomní :

PhDr.G.Vašková , Zubková, Sotáková , Lemešová , Mgr.Hlavatá , Michalčo
Truchanová , Janoková A. , Mgr.Janoková J. , Piatničko, Ing.Kulik, Ing.Gromina ,
PaeDr.Fecková , RNDr . Bradovka

Návrhová komisia:

Michalenko Martin , Migaľ Ján , Hric Ondrej

Zapisovateľka :

Piatničková Ľudmila

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci
Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva , je prítomných 8 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12
ods.7 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice menuje:

1.

Ihnát Andrej

2.

MUDr. Šaffa Ján

Program:
1/ Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľky.
2/ Kontrola plnenia uznesení.
3/ VZN o organizácií miestneho referenda v obci Dlhé Klčovo.
4/ Správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ a CVČ za šk.r. 2017/2018.
5/ Zmluva – rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Dlhé Klčovo.
6/ Zmluva – výstavba Amfiteátra Dlhé Klčovo
7/ Zmluva – rekonštrukcia KSC Dlhé Klčovo.
8/ Zmluva o úvere .
9/ Úprava rozpočtu obce a rozpočtové opatrenie č. 4.
10/ Darovacia zmluva.
11/ Zhodnotenie volebného obdobia 2014-2018.
12/ Diskusia.
13/ Návrh na uznesenie , záver.

K bodu 1
Dnešné zasadnutie otvoril starosta obce Andrej Kulik. Privítal prítomných.
Doplnil bode Rôzne bod nový bod 8,9,10 , doterajšie body pokračujú č. 11 , 12. a 13 .
Do návrhovej komisie odporučil poslancov: Martin Michalenko, Ján Migaľ ,Ondrej Hric .
Za overovateľov zápisnice odporučil poslancov: Andrej Ihnát , MUDr. Šaffa Ján .
Za zapisovateľku rokovania OcZ bola určená páni Ľudmila Piatničková.
Starosta dal hlasovať za program , návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:
Hlasovanie: za 8
- hlasovali všetci prítomní poslanci
proti
- 0
zdržal sa - 0
K bodu 2
Kontrola plnenia uznesení. Starosta informoval, že uznesenia sú splnené s výnimkou tých ,
ktoré majú charakter stáleho plnenia. Predložená Kontrola uznesení je prílohou č.1 uznesenia
a zápisnice.
Rozprava k bodu 2
Bez rozpravy
K bodu 3
Starosta predložil návrh VZN o organizácií miestneho referenda. Informoval , že vzhľadom
na opatrenia vydané okresnou prokuratúrou obec je povinná mať vypracované takého VZN,
predkladá tento návrh na schválenie OZ. Predložené VZN je prílohou č.2 uznesenia
a zápisnice.
Rozprava k bodu 3
Bez rozpravy.
K bodu 4
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 predložili riaditeľky škôl
a školských zariadení v pôsobnosti zriaďovateľa obce Dlhé Klčovo. Predložené správy tvoria
prílohy č.3 uznesenia a zápisnice.
Rozprava k bodu 4
Mgr. Janoková – v oboznámila poslancov OZ s výchovno-vzdelávacou činnosťou V ZŠ
Dlhé Klčovo.
Za MŠ Dlhé Klčovo informovala o výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľka MŠ Anna
Janoková a za CVČ informovala riaditeľka CVČ PaeDr. Alica Fecková .
Starosta dal hlasovať za ukončenie rozpravy.
Hlasovanie : Za – 8 , hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti – 0
Zdržal – 0
K bodu 5

V tomto bode bola predložená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice . Predložená zmluva je prílohou č.4 uznesenia a zápisnice.
Rozprava k bodu 5
Starosta - informoval, že sme obdŕžali 30.000,-€ na uvedenú akciu.
Hlasovanie za Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
Požiarnej zbrojnice.
Hlasovanie : Za – 8 , hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti – 0
Zdržal – 0
K bodu 6
V tomto bode bola predložená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
výstavbu Amfiteátra . Predložená zmluva je prílohou č.4 uznesenia a zápisnice.
Rozprava k bodu 6
Starosta - informoval, že rámci akčného plánu sme obdŕžali 150.000,-€ na výstavbu
amfiteátra.
Hlasovanie za Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu
Amfiteátra.
Hlasovanie : Za – 8 , hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti – 0
Zdržal – 0
K bodu 7
V tomto bode bola predložená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného na
rekonštrukciu Kultúrno-spoločenského centra . Predložená zmluva je prílohou č.6 uznesenia
a zápisnici.
Rozprava k bodu 7
Starosta - informoval, že sme obdŕžali 587.143,84 € čo predstavuje 95 % z celkových
oprávnených výdavkov. Zatiaľ sme nezačali z dôvodu , že nám firma, ktorá vyhrala ako
dodávateľ stavby odstúpila od zmluvy, taktiež aj druhý v poradí odstúpil. Zostala tretia firma
Plynmont z Humenného. Zatiaľ sme Zmluvu s dodávateľom nepodpísali nakoľko je VO
predložené na RO na posúdenie. Na základe výsledku či je VO súlade so zákonom, bude
podpísaná zmluva s dodávateľom.
Hlasovanie za Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného na rekonštrukciu Kultúrnospoločenského centra.
Hlasovanie : Za – 8 , hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti – 0
Zdržal – 0

K bodu 8
V tomto bode bola predložená zmluva o termínovanom úvere. Predložená zmluva je
prílohou č.7 uznesenia a zápisnice.
Rozprava k bodu 8
Starosta - informoval, že poslanci na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválili úver vo výške
50.000,-€ na výstavbu Záhrady Panny Márie. Predložil návrh zmluvy , ktorú sme uzatvorili
s Prima bankou a.s. na čerpanie uvedeného úveru.
Hlasovanie za Zmluvu o termínovanom úvere.
Hlasovanie : Za – 8 , hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti – 0
Zdržal – 0
K bodu 9
V tomto bode ekonómka obce predložila návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č.4.
Rozprava k bodu 9
Sotáková – informovala, že z dôvodu dotácie zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo
výške 208.400,-€ je potrebné navýšiť príjmy a takisto kapitálové výdavky o túto čiastku.
Ďalej odporučila použitie prostriedkov z rezervného fondu, ktoré boli schválené na opravu
chodníka na ul. Božčickej , aby sa použili na opravu domu smútku. Taktiež vysvetlila aj
ostatné zmeny v rozpočte . Predložené rozpočtové opatrenie je prílohou č.8 uznesenia
zápisnice.
Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č. 4.
Hlasovanie : Za - 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti- 0
Zdržal sa -0
K bodu 10
V bode starosta predložil darovaciu zmluvu medzi Ing. Dindákom a Rímskokatolíckou
cirkvou Sačurov ohľadom darovania brondzového súsošia „Súsošie Najsvätejšej Trojice“.
Ide o to, že súsošie je postavené na pozemku obce Dlhé Klčovo, ktorá súhlasí s umiestnením
súsošia bezplatne a bez časového obmedzenia. Predložená zmluva je prílohou č.9 uznesenia
a zápisnice.
Rozprava k bodu 10
Poslanci nemali námietok k darovacej zmluve.
Hlasovanie za Darovaciu zmluvu.
Hlasovanie : Za - 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti- 0
Zdržal sa -0

K bodu 11
V tomto bode starosta zhodnotil doterajšie volebné obdobie za roky 2014 – 2018, nakoľko už
v ďalšom období nekandiduje na post starostu. Informoval o investíciách , ktoré sa vykonali
za toto volebné obdobie , aj o tých ktoré sa začali. Spomenul spoluprácu s poslancami OZ.
Poďakoval sa za spoluprácu poslancom OcZ , členom komisií pri OcZ ako aj pracovníkom
obecného úradu.
Rozprava k bodu 11
Starosta – požiadal poslancov o schválenie preplatenia nevyčrpanej dovolenky , ktorú ešte
nestihol vyčerpať. Ide o 20 dní. Poslanci to schválili.
Hlasovanie : Za 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti0
Zdržal sa -0
K bodu 12
V rámci diskusie vystúpili:
Ing.Ondrej Kulik - informoval o tom , že sme obec obdŕžala protipovodňový vozík
z ministerstva vnútra.
Andrej Ihnát – sa poďakoval starostovi ako aj poslancov za doterajšiu spoluprácu.
Mg. Janoková Jarmila – riaditeľka ZŠ sa poďakovala starostovi za všetky tie roky
spolupráce.
Starosta dal hlasovať za ukončenie diskusie .
Hlasovanie : Za 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti0
Zdržal sa -0
K bodu 13
Starosta dal hlasovať za uznesenie č. 274 -285 /2018.
Hlasovanie : Za 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti0
Zdržal sa -0
Hlasovali všetci prítomní poslanci.
Starosta sa na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil dnešné zasadnutie OZ.
Overovatelia:
MUDr.Šaffa Ján

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

Andrej Ihnát

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

Andrej Kulik
Starosta obce
Zapísala: Piatničková
Dňa : 26.10.2018

Príl.č. 1

Kontrola plnenia uznesení OZ

UZNESENIE č. 270/2018
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dlhom Klčove dňa 31.08.2018 k plneniu rozpočtu obce za
1-8/2018 a rozpočtovému opatreniu č. 3.
A. Ukladá
1/ Zabezpečiť plnenie rozpočtu obce v súlade s rozpočtovým
opatrením č.3.
Z: Sotáková
T: 31.12.2018
Andrej Kulik
Starosta obce

Príl.č. 2

Všeobecného záväzného nariadenia obce Dlhé Klčovo č. 1/2018
o organizácii miestneho referenda v obci Dlhé Klčovo




Dátum vyvesenia návrhu VZN č. 1/2018: 10.10.2018
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 20.10.2018


Dňom vyvesenia návrhu Všeobecného záväzného nariadenia obce Dlhé Klčovo č. 1/2018
o organizácii miestneho referenda v obci Dlhé Klčovo, začína plynúť desaťdňová lehota, počas
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme,
elektronicky na adresu obec@dlheklcovo.sk alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade Dlhé
Klčovo. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
spracovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky
uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.
Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Klčovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm.
f, g,
§ 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
to všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhé Klčovo o organizácii miestneho referenda v obci
Dlhé Klčovo.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh
a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci Dlhé Klčovo.
2) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do
orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu (ďalej len oprávnený volič).
Čl. 2
Vyhlásenie miestneho referenda
1) Miestne referendum vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Klčovo, ak ide o:
a) zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu obce,/ § 13a ods. 3 /
c) zmenu označenia obce,
d) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov,
e) riešenie dôležitých otázok života a rozvoja obce,
f) zmenu označenia obce, alebo
g) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
2) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda predkladá zastupiteľstvu starosta obce, poslanec
zastupiteľstva alebo skupina poslancov.
3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby obdobie od schválenia uznesenia
o vyhlásení miestneho referenda do uskutočnenia miestneho referenda nepresiahlo 90 dní.
4) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a) na návrh koho sa referendum vyhlasuje,
b) deň prijatia uznesenia alebo deň prijatia petície obyvateľov obce,
c) deň konania miestneho referenda,
d) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie.
5) Ak je predmet referenda obsiahlejší a návrhy predložené v referende potrebujú vysvetlenie,
uvádza sa to v prílohe návrhu; príloha je súčasťou uznesenia obecného zastupiteľstva o
vyhlásení referenda (ďalej len „uznesenie o vyhlásení referenda“).
6) Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby
na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom
podmienené.
7) Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície skupiny obyvateľov obce (ďalej len
„petícia“), postupuje sa pri výkone petičného práva podľa osobitného predpisu. Petíciu
overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi
petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu, ktorou sa žiada odvolanie starostu.
Čl. 3
Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda
1) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda zašle obec každému oprávnenému voličovi
najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda.
2) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda musí obsahovať:
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda
alebo doručenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
3) Oznámenie obec zverejní aj na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce
www.obecdlheklcovo.sk, a to v lehote najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho
referenda.

Čl. 4
Právo hlasovať v referende a prekážky práva hlasovať
1) Právo hlasovať v referende majú občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci Dlhé Klčovo
a najneskôr v deň konania referenda dovŕšia 18 rokov veku.
2) Za prekážku práva hlasovať v referende sa považuje:
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia,
b) výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Čl. 5
Zoznam voličov
1) Zoznamy oprávnených obyvateľov obce na hlasovanie v referende (ďalej len zoznam) v
jednotlivých okrskoch vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov.
2) Pri vyhotovení zoznamov platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí o zoznamoch oprávnených voličov.
3) Obec odovzdá zoznamy okrskovej komisií najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
4) Do zoznamu oprávnených obyvateľov okrsková komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa
obce
a) na základe rozhodnutia súdu (úst. § 250 Občianskeho súdneho poriadku)
b) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí
do okrsku.
5) Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

Čl. 6
Orgány pre miestne referendum
1) Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi obecné
zastupiteľstvo bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum, ktorými sú:
a) obecná komisia pre miestne referendum (ďalej len "obecná komisia"),

b) okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len "okrsková komisia") pre každý
okrsok, pokiaľ má obec viac okrskov.
2) Členom obecnej alebo okrskovej komisie môže byť len obyvateľ obce starší ako 18 rokov.
3) Člen obecnej alebo okrskovej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia:
„ SĽUBUJEM NA SVOJU ČESŤ, ŽE BUDEM SVEDOMITE A NESTRANNE
VYKONÁVAŤ SVOJU FUNKCIU A BUDEM SA PRITOM RIADIŤ ÚSTAVOU
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY,
ZÁKONMI
A VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÝMI
NARIADENIAMI OBCE BYSTRÉ.“
4) Obecná alebo okrsková komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina
prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.

Čl. 7
Obecná komisia pre miestne referendum
1) Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, a petičný výbor
delegujú najneskôr v termíne určenom obecným zastupiteľstvom do obecnej komisie
jedného člena a jedného náhradníka.
2) Obecná komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak obecná komisia nie je v tomto počte
vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.
3) Dátum prvého zasadnutia obecnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v uznesení.
4) Na prvom zasadnutí obecnej komisie určí žreb z členov predsedu a podpredsedu. Žrebovanie
riadi najstarší člen obecnej komisie. Zapisovateľa obecnej komisie, ktorý nie je jej členom,
menuje starosta obce spravidla zo zamestnancov Obecného úradu obce Dlhé Klčovo.
5) Obecná komisia pre miestne referendum
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od
okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode
s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené
nedostatky odstránila,
d) zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v obci,
e) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda starostovi
obce,
f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia.

Čl. 8
Okrsková komisia pre miestne referendum
1) Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, a petičný výbor
delegujú najneskôr v termíne určenom obecnom zastupiteľstvom do okrskovej komisie
jedného člena a jedného náhradníka.

2) Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov Ak okrsková komisia nie je v tomto počte
vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich starosta obce.
3) Prvé zasadnutia okrskovej komisie zvolá v lehote do 5 dní odo dňa konania prvého
zasadnutia obecnej komisie starosta obce.
4) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu.
Žrebovanie riadi najstarší člen okrskovej komisie. Zapisovateľa okrskovej komisie, ktorý
nie je jej členom, určí starosta obce spravidla zo zamestnancov Obecného úradu obce Dlhé
Klčovo.
5) Okrsková komisia
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie
hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom
okolí,
b) vykonáva sčítanie hlasov,
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku obecnej
komisii pre miestne referendum,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží obecná komisia pre
miestne referendum.
Čl. 9
Okrsky pre hlasovanie v miestnom referende
1) Na účely miestneho referenda tvorí územie obce Dlhé Klčovo 1 hlasovací obvod pre
referendum.
2) Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa vytvárajú okrsky na
hlasovanie v miestnom referende.
3) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta obce v lehote určenej
obecným zastupiteľstvom.
4) Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných
okrskoch.
Čl. 10
Zabezpečenie hlasovania
1) Miestnosť na hlasovanie, vybavenie miestnosti a hlasovanie a potreby na vykonanie
hlasovania pre komisiu zabezpečí obecný úrad.
2) Na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie bude umiestnený nápis „Miestnosť na
hlasovanie v miestnom referende“.
3) Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.
Čl. 11
Hlasovací lístok
1) Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:
a) deň, prípadne dni konania hlasovania

b) otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý
slovom "nie",
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
2) Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obce.
3) Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr dve hodiny pred začatím
hlasovania všetkým okrskovým komisiám.
4) Oprávnený obyvateľ obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania
hlasovania.
Čl. 12
Hlasovanie
1) Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne,
zastúpenie nie je prípustné. Hlasovanie je tajné.
2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje
uvedené o ňom v zozname voličov, ak ďalej nie je uvedené inak. Okrsková komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok. Volič
potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v zozname voličov. Ak volič nepreukáže
svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
3) Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov, okrsková komisia hlasovanie neumožní.
4) Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na
otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Hlasovací lístok oprávnený volič vloží do schránky na
hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.
5) Hlasovací lístok je neplatný, ak:
a) je pretrhnutý na dve a viac častí, alebo
b) je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo
c) je neupravený vôbec.
6) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje
komisia pre miestne referendum.
7) Hlasovanie oprávnených voličov, ktorí sa nemôžu v deň konania miestneho referenda
dostaviť do miestnosti na hlasovanie zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, sa na
základe ich požiadania zabezpečí vyslaním dvoch členov komisie na hlasovanie s prenosnou
schránkou na hlasovanie.
8) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených
obyvateľov obce.
9) Výsledok miestneho referenda je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina platných
hlasov účastníkov miestneho referenda.
Čl. 13
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda

1) Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch
hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
2) Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčať o určitý spôsob hlasovania v
budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.
Čl. 14
Sčítanie hlasov komisiou pre miestne referendum
1) Po otvorení schránok na hlasovanie a zmiešaní hlasovacích lístkov komisia vylúči prípady
neplatného hlasovania a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov “áno“ a počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke.
2) Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú
podpíše predseda a podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia
podpisu sa poznamenajú v zápisnici.
3) V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania komisia uvedie:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) počet oprávnených voličov do zoznamu na hlasovanie zapísaných,
c) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet hlasov “áno“ počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke.
4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania obecnej komisii pre
miestne referendum.
5) Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených voličov
na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému
úradu.
Čl. 15
Zápisnica obecnej komisie pre miestne referendum
1) Obecná komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky
miestneho referenda v obci.
2) Obecná komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v dvoch
rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda (ďalej len „zápisnica“) v
obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného
odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3) V zápisnici obecná komisia uvedie:
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o
výsledku hlasovania,
b) celkový počet voličov obce zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
c) celkový počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných
neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku).
4) V zápisnici obecná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané, a
uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a
priebehu hlasovania.
5) Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice odovzdá predseda komisie jeden rovnopis
zápisnice bez zbytočného odkladu starostovi obce. Dokumentáciu o činnosti komisie
odovzdá jej predseda do úschovy obecnému úradu.
6) Obecná komisia pre miestne referendum bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice
starostovi obce na jeho pokyn zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania v obci.
Čl. 16
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1) Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet oprávnených voličov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom
referende,
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “áno“
a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “nie“,
e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
Čl. 17
Záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 10.10.2018 a zvesený dňa
26.10.2018.
2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Klčovo dňa 26.10.2018
uznesením číslo 276/2018.
3) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Dlhé Klčovo dňa 29.10.2018 a účinnosť
nadobúda 15. dňom vyvesenia.
Dlhé Klčovo 10.10.2018

Andrej Kulik
starosta obce

Príl.č.3.
Správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ , MŠ a CVČ Dlhé Klčovo
Príl.č. 4
Zmluva rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Dlhé Klčovo
Príl.č. 5
Zmluva o NFP na výstavbu Amfiteátra Dlhé Klčovo.
Príl.č. 6
Zmluva o NFP na rekonštrukciu Kultúrno spoločenského centra Dlhé Klčovo.
Príl.č. 7
Zmluva o úvere .
Príl. č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 4.
Príl.č. 9
Darovacia zmluva.

