ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 28.09.2018
o 18:00 hod. v novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Neprítomní:
Zapisovateľka:
Hlavná kontrolórka obce:
Ekonómka obce:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
4 poslanci – Ing. Jana Juríková, p. Milan Poláčik,
Mgr. Hofferová, p. Marián Palkovič
p. Marcel Nič, p. Marek Ďuriš, p. Vladimír Cepko
Bc. Monika Vívodíková
Ing. Iveta Bendová
Bc. Ivana Uhlíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
6. Správa - Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2017 a stanovisko
audítora k výročnej správe
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2018
8. Schválenie žiadosti p. Ľ. Jurenu o úpravu množstva dodanej vody z verejného
vodovodu
9. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách“
10. Prerokovanie znaleckého posudku – ocenenie stavebno montážnych prác v súvislosti
s rekonštrukciou priestorov predajne v NS
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
12. Informácia starostky o dianí v obci
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver
16. Záver
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Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch otvorila a viedla starostka obce
Ing. Emília Cvíčelová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na
zasadnutí sú prítomní 4 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Bc. Monika Vívodíková,
pracovníčka OcÚ a za overovateľa zápisnice bol určený poslanec: p. Milan Poláčik .
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia a dala
o ňom hlasovať
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia OZ
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
6. Správa - Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2017 a stanovisko
audítora k výročnej správe
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2018
8. Schválenie žiadosti p. Ľ. Jurenu o úpravu množstva dodanej vody z verejného
vodovodu
9. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách“
10. Prerokovanie znaleckého posudku – ocenenie stavebno montážnych prác v súvislosti
s rekonštrukciou priestorov predajne v NS
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
12. Informácia starostky o dianí v obci
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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4. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 40/2018
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.07.2018 boli prijaté uznesenia č. 24-38/2018.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločenko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
Starostka obce informovala prítomných, že predvianočné posedenie s dôchodcami je
naplánované na stredu 12.12.2018 s programom ako obvykle.
V obci Kľačany máme 216 dôchodcov vo veku od 62 rokov a starších. Takže z rozpočtu
to činí cca 2600,- EUR.
Mgr. Hofferová navrhla, aby sa dôchodcom prispelo jedálnymi kupónmi v sume 20,EUR s tým, že občerstvenie by sa minimalizovalo, resp. nebol by obed len nejaké ľahké
občerstvenie ako slané pečivo, čaj a pod.
Starostka obce dala o tomto návrhu hlasovať.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

1/4
0/4
3/4

(Mgr. Hofferová)
(Ing. Juríková, p. Poláčik, p. Palkovič)

Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje príspevok formou jedálnych kupónov
v sume 12,- € na 1 osobu pre občanov 62 ročných a starších, ktoré im budú odovzdané
na predvianočnej spoločensko-kultúrnej akcii „Posedenie s dôchodcami“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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6. Správa – Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2017 a stanovisko
audítora k výročnej správe
Správu vypracovala p. Uhlíková a stanovisko k výročnej správe vypracoval audítor
Ing. Adamkovič. Starostka obce prečítala stanovisko audítora.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie vypracovanú
„Konsolidovanú výročnú správu Obce Kľačany za rok 2017“ a stanovisko audítora
k výročnej správe.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2018
Správu vypracovala p. Uhlíková, ekonómka obecného úradu, ktorá sa k nej stručne vyjadrila.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie predložené plnenie
rozpočtu k 30.06.2018
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

8. Schválenie žiadosti p. Ľ. Jurenu o úpravu množstva dodanej vody z verejného
vodovodu
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou p. Jurenu.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že každej záplavami postihnutej domácnosti sa pri odpise
zníži množstvo odobratej vody o 30m3.
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Uznesenie č. 44/2018
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo predloženú žiadosť p. Ľuboša Jurenu
a schvaľuje úpravu množstva dodanej vody na základe osobitného výpočtu (z
aritmetického priemeru odberu vody za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka)
v zmysle Zmluvy o dodávke pitnej vody, ktorú pán Ľ. Jurena použil na odstraňovanie
škôd spôsobených záplavami.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

0/4
2/4
2/4

(Mgr. Hofferová, p. Poláčik)
(Ing. Juríková, p. Palkovič)

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s ch v a ľ u j e zníženie stavu odobratej vody
o 30m3 každej záplavami postihnutej domácnosti
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

9. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách“
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou ZŠ s MŠ Kľačany.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že žiadosť odložia na najbližšie, resp. mimoriadne
zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch presúva tento bod na najbližšie zasadnutie OZ.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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10. Prerokovanie znaleckého posudku – ocenenie stavebno-montážnych prác v súvislosti
s rekonštrukciou priestorov predajne v NS
Starostka obce oboznámila prítomných so znaleckým posudkom, ktorý vypracoval
Ing. Ratulovský. Znalec ocenil stavebno-montážne práce na sumu 1167,20,- EUR. Znalecký
posudok stál 780,- EUR. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že obec zaplatí polovicu sumy
znaleckého posudku a druhá polovica sa bývalému nájomcovi predajne v NS p. Černému
odpočíta zo sumy, ktorú určil znalec, čiže 1167,20,- EUR – 390,- EUR = 777,20,- EUR.
Uznesenie č. 46/2018
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

vypracovaný znalecký posudok číslo
125/2018 vypracovaný znalcom v odbore stavebných prác Dipl. Ing. Júliusom
Ratulovským, ktorý oceňoval stavebné práce vykonané p. Dušanom Černým
nájomcom v priestoroch predajne potravín v NS

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie peňažnej náhrady za zrealizované

stavebné úpravy v NS p. Dušanovi Černému bývalému nájomcovi predajne potravín
v NS v sume 777,20,- €. (1167,22-390=777,20)
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka oboznámila prítomných s projektom dopravného značenia. Jedná sa o jednotlivé
časti obce, v ktorých by boli osadené dopravné značky.
Starostka informovala, že má k dispozícii 3 cenové ponuky.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie a to presun
z položky – oddiel 06.3.0 položka 633 006 vodovod materiál na oddiel 04.5.1 položka
633 006 – Miestne komunikácie sumu 6 700,- €, Táto suma bude použitá na doplnenie
dopravného značenia v obci Kľačany podľa vypracovaného projektu dopravného značenia
Strana 6 z 9

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 28.09.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

12. Informácia starostky o dianí v obci
-

-

-

dňa 1.9.2018 sa uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia „Rozlúčka s prázdninami“.
Program bol taký aký býval v minulých rokoch, pre deti bolo pripravené občerstvenie
a to mohli si opiecť špekačky, bola prichystaná varená kukurica a malinovka. Pre
dospelých naši poľovníci uvarili srnčí guláš, ktorý si mohli ostatní zakúpiť. Touto
cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní a to najmä
pracovníci OcÚ, taktiež vďaka patrí členom poľovného združenia Tŕstie, že pripravili
chutné občerstvenie a tak prispeli k príjemnej atmosfére. Pre deti bol k dispozícii
kolotoč a to najmä pre menšie deti, nakoľko väčší kolotoč bol v inej dedine, kde boli
hody a nedalo sa to už zmeniť.
Ako viete obec postihla prírodná pohroma a to povodeň a to hneď po obecnej akcii
Rozlúčka s prázdninami, kedy prišla veľká búrka. Starostka sa k tomuto vyjadrila:
„Musím toto všetko okomentovať, nakoľko ja som sa dozvedela o záplavách približne
po 23 hodine a to už bola určitá časť obce pod vodou. Po zistení situácie som 0.37
hod. vyhlásila III. stupeň ohrozenia z dôvodu povodne. Postup pri takýchto krízových
situáciách upravuje Povodňový plán záchranných prác, ktorý presne upravuje postup.
Hlásila som na krízový štáb okresu p. Ing. Kováčovi situáciu v obci, a v tom momente
preberajú riadenie aj ostatné záchranné zložky. Bolo to nahlásené na 112 ako stav
ohrozenia. Po opísaní situácie však bolo usúdené, že treba riešenie nechať už na ráno,
nakoľko bola obec už zaplavená.
Hneď v noci o 1.25 hod som odoslala SMS krízovému štábu obce t. j. Mgr. Hofferová
Irena, p. Poláčik Milan, p. Marcel Nič, p. Šemelák Štefan zasadnutie ráno o 8.30 na
OcÚ. Prišiel aj Ing. Kováč z krízového štábu okresu. Na zasadnutí sa zúčastnili p.
Poláčik, a p. Štefan Šemelák a ja. Po zistení situácie boli zavolaní hasiči z Hlohovca,
firma MiHo Trans, p. Lenghart z Bojničiek a takisto sa vyzvali aj občania z obce, aby
prišli pomôcť. Situácia bola veľmi zlá, zatopená škôlka, všetky domy v časti od KD až
po križovatku, časť domov na Kapustniciach, kultúrny dom, priestory pred obchodom,
hlavná cesta a tiež časť, kde býva Štefan Šemelák, Danišoví a Vendlekoví. Najhoršie
boli zaplavené domy pod Vinohradom – Šemelákoví a susedia“.
Toto sa zopakovalo z nedele na pondelok znovu s tým, že sa ešte vylial aj potok
zatopilo ulice pri potoku – nová ulica, pri ihrisku a Kapustnice.
Všetky hlásenia boli vykonané znovu, po ukončení III. SPA, začal znova platiť II.
SPA, ktorý stále pretrváva a po jeho ukončení bude zasadať opäť krízový štáb a urobí
sa celé vyhodnotenie vykonaných záchranných prác. Dajú sa tam opatrenia, aby sa už
nezopakovala táto situácia a taktiež dostane opatrenie Povodie Váhu ohľadne údržby
potoka po povodniach. Všetky náklady spojené s odstraňovaním následkov povodne si
obec uplatní ako požiadavku na refundáciu nákladov z ministerstva.
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-

-

Touto cestou starostka poďakovala všetkým, ktorí pomáhali pri odstraňovaní
následkov povodní, hasičom, pracovníkom OcÚ, občanom, krízovému štábu okresu
Ing Kováčovi Vladimírovi, Ing. Saganovi, Ing. Turzovi, firmám MiHo Trans, p.
Lenghartovi z Bojničiek, p. Uliankovi Jozefovi, p. Romanovi Vavrovi, že zabezpečil
vyčistenie priestorov KD a všetkým občanom, ktorých sa to najviac dotklo, pretože
mali zaplavené RD, odstraňovali následky povodní a pochopili, že takáto prírodná
katastrofa sa nedá predvídať a nie je pred ňou 100 % ochrana. Starostka podotkla, že
nebude komentovať nenávistné komentáre na Facebooku.
Je vypracovaný harmonogram vývozu orezov stromov k ČOV. Tento bude zverejnený
a občania budú oboznámený s ním.
Prebehla rekonštrukcia ohrady na cintoríne a to iba stavebná časť, kovová časť je daná
do výroby.
Boli odstránené dva kontajnery na zber šatstva od starej požiarnej zbrojnice, nakoľko
už dlhšiu dobu nebolo pozbierané šatstvo odvážané, a to pre nás z neznámeho dôvodu.
Kontajnery nám dodá firma FCC a budú vyprázdňované cca každé 2 týždne až 1
mesiac a to podľa potreby.
Prebehne rekonštrukcia priestoru pred cintorínom a to rozšírenie parkoviska, na
budúci týždeň bude ukončené výberové konanie
Bol vypracovaný cenový návrh na rekonštrukciu odvodňovacieho kanála na
Kapustniciach. Vychádza to celkovo vyše 73000 € a to vypracovali nezávisle dve
firmy, dostali slepý rozpočet a bolo to nacenené rovnako. Je to však už neskoré
obdobie na realizáciu a po týchto záplavách treba zvážiť kapacitu odvodňovacieho
kanála a nechať vypracovať projekt na realizáciu aj s výškopisným zameraním.
Realizáciu z tohto dôvodu treba presunúť na jar.

13. Interpelácie poslancov
 P. Palkovič sa informoval, aká je možnosť dočistenia ciest, navrhol zavolať hasičov,
aby to prebehli.
 Starostka na to reagovala, že hasiči sa môžu zavolať a podotkla, že do Kľačianskej
desiatky by sa mali cesty a okolie dať do poriadku.
 Starostka podotkla, že sa rozprávala s pani Virágovou a pani Uliankovou, ktoré bývajú
na Novej ulici pri potoku, aby sa tam osadili protipovodňové zábrany. K tomu sa však
musí vyjadriť povodie Váhu.
14. Diskusia
 P. Opálková sa informovala, či je možnosť objednávania obedov pre dôchodcov
z reštaurácie Barborka Rišňovce a aby obec na tieto obedy prispievala.
 Starostka na to reagovala, že to by nebol problém, ale malo by sa to upraviť vo VZN,
resp. dodatok k VZN, kde sa presne určí výška príspevku. Starostka k tomu dodala, že
sa bude musieť vypracovať zmluva s touto reštauráciou a oni budú následne zasielať
faktúr.
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 P. Cvíčela na základe interpelácie p. Palkoviča ohľadne čistenia ciest podotkol, že
najskôr treba opraviť okraje pri ceste, resp. znížiť ich, aby tam mohla voda odtekať
a až potom vyčistiť cestu.
 P. Palkovič na to reagoval, že na ulici pri ihrisku boli hasiči a vyčistili cestu a potom
sa začali čistiť kanále, následne tam bol opäť prach.
 Starostka podotkla, že p. Šemelák bude opäť čistiť cesty a tento problém bude
vyriešený.
15. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 28.09.2018
Overovatelia:
p. Milan Poláčik

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

.....................................................
Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce
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