ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 05.10.2018
o 18:00 hod. v novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Neprítomní:
Zapisovateľka:
Občania:

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

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách“
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Záver
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 5 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Zároveň privítala pani riaditeľku PhDr. Helenu Kolníkovú.
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.
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Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia OZ
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách“
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 05.10.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
4. 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 a dala slovo pani
riaditeľke, ktorá žiadosť, resp. projekt bližšie vysvetlila a dala odpovede na otázky, ktoré boli
na ňu vznesené zo strany poslancov.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s ch v a ľ u j e žiadosť Základnej školy s Materskou
školou v Kľačanoch o spolufinancovanie rozvojového projektu na zvýšenie kvality
vzdelávania na základných školách ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ Kľačany. Pevná suma
spolufinancovania sa určí až po schválení projektu.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 05.10.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
5. Interpelácie poslancov
 P. Ďuriš upozornil, že dňa 04.10.2018 okolo 15:40 hod. sa pri starej škole pohyboval
neznámy človek, ktorý zrejme nemal čisté úmysly. Pohyboval sa aj po záhradách,
resp. dvoroch susediacich domov. Požiadal o preverenie situácie na kamerovom
zázname.
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 Starostka na to reagovala, že to pracovníčka obecného úradu na kamerovom systéme
pozrie.
6. Diskusia
 O slovo sa prihlásila pani riaditeľka a informovala prítomných:
 bola schválená dotácia na rekonštrukciu telocvične vo výške 31 000,- Eur;
 dňa 12.10.2018 prebehne na základnej škole deň otvorených dverí, program je
zverejnený na webovej stránke školy;
 požiadala o vyčlenenie financií na drobné rekonštrukciu v MŠ.
 Starostka informovala, že úpravy MŠ prebehli v roku 2014 a ďalšia plánovaná
rekonštrukcia je úprava chodby a podlahy.
 Pani riaditeľka ďalej informovala, že je potreba zväčšiť 2 triedy na I. stupni, mal by sa
zavolať statik, aby sa vyjadril, či sa dajú tieto triedy otvoriť, resp. zväčšiť.
Pani riaditeľka dodala, že škola bude musieť mať odborné učebne.
 P. Spáčil sa prihlásil o slovo a takisto predniesol problém malých tried v základnej
škole. Informoval sa, či by sa na to mohol prísť pozrieť znalec.
 Starostka na to reagovala, že keď prebiehala minulý rok v škole rekonštrukcia, mohla
pani riaditeľka oznámiť aj tento problém. Ďalej dodala, že statik sa môže zavolať, aby
sa vyjadril, či bude možné tieto 2 triedy zväčšiť.
 P. Jurenová sa informovala, čo s obedmi, ak schvália, že budú obedy zdarma.
 Pani riaditeľka na to reagovala, že to je veľký problém, týka sa všetkých škôl
a momentálne to riešiť nebude.
 P. Spáčil sa informoval ohľadom osadenia dopravných zrkadiel.
 Starostka na to reagovala, že sa to prerokovávalo na poslednom zasadnutí OZ a už sú
na to financie vyčlenené.
 P. Krivošíková sa informovala, vraj bolo schválených 7000,- Eur na jarok pri ich
dome. Ďalej podotkla, že sa musí niečo spraviť, aby sa v budúcnosti predišlo takýmto
záplavám.
 Starostka na to reagovala, že suma 7000,- Eur je na verejnú zeleň (ako napr. údržba
kosačiek, nákup drevín do parkov, nakúp benzínu, nákup novej techniky na údržbu
a podobne) a nie len na rigoly, ďalej podotkla, že každý rigol v obci by potreboval
rekonštrukciu a musia sa zrekonštruovať aj 3 mosty, nakoľko tieto nespĺňajú kapacitu
prietoku. Po obci bola roznesená dezinformácia, ktorá bola nepravdivá, že táto suma
vyhradená na verejnú zeleň a rigoly bola minutá a nič nebolo urobené.
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7. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 05.10.2018
Overovatelia:
p. Milan Poláčik

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

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