ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 14.12.2018
o 18:00 hod. v novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Neprítomní:
Zapisovateľka:
Hlavná kontrolórka obce:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslanci – Ing. Peter Blesák, p. Rastislav Černý, Ing. Peter
Kašák, p. Jozef Lazarčík, p. Marek Piňák, p. Milan Poláčik
p. Marcel Nič
Ing. Alena Valková
Ing. Iveta Bendová
Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2019
6. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2019
7. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019
8. Informácia starostky obce o dianí v obci
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. 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 6 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ing. Alena Valková,
pracovníčka OcÚ a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Rastislav Černý
a Ing. Peter Kašák.
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3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia
a zároveň dala návrh na zmenu programu – doplnenie 3 bodov.
 Schválenie VZN č. 1/2018 o určení príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,
žiaka ŠKD, potencionálneho stravníka ŠJ v obci Kľačany a príspevku na dieťa
navštevujúce CVČ mimo územia obce
 Schválenie návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
 Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
a ich vloženie za bod 4
Starostka obce dala o navrhovaných zmenách hlasovať:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e
podľa navrhovanej zmeny

návrh program zasadnutia so zapracovaním bodov

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie Návrhu VZN č. 1/2018 o určení príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ, žiaka ŠKD, potencionálneho stravníka ŠJ v obci Kľačany a príspevku na dieťa
navštevujúce CVČ mimo územia obce
6. Návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
7. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
8. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2019
9. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2019
10. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019
11. Informácia starostky obce o dianí v obci
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Záver
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce predniesla správu o plnení uznesení z posledných dvoch zasadnutí v októbri
2018
Uznesenie č. 53/2018
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2018 a 22.10.2018 boli prijaté uznesenia č.
49 -51/2018. Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
5. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2018 o určení príspevku na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ, žiaka ŠKD, potencionálneho stravníka ŠJ v Obci Kľačany a príspevku
na dieťa navštevujúce CVČ mimo územia obce
Starostka obce oboznámila prítomných s obsahom VZN č. 1/2018 a vysvetlila princíp
výpočtu pridelených príspevkov.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh VZN č. 1/2018 o určení príspevku na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, potencionálneho stravníka ŠJ v obci Kľačany
a príspevku na dieťa navštevujúce CVČ mimo územia obce
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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6. Návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
Po prerokovaní tohto bodu OZ určilo za zástupcov do Rady ZŠ s MŠ nasledovných
zástupcov.
- Ing. Peter Blesák
- Rastilav Černý
- Ing. Kašák Peter
- Marek Piňák
Starostka dala o tomto návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch u r č u j e
zastupiteľstvo za zástupcov do Rady ZŠ s MŠ :
- Ing. Peter Blesák
- Rastilav Černý
- Ing. Kašák Peter
- Marek Piňák
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

nasledovných poslancov z obecného

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
7. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
Starostka obce informovala prítomných o rozpočtových opatreniach.
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch

s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenia:

A) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Slovné označenie

Suma rozpočtovaných
príjmov

Suma navýšených
príjmov

Vlastné príjmy
RO/ZŠ s MŠ

15 906,00 EUR

20 372,26 EUR

Vlastné príjmy ŠJ

21 000,00 EUR

25 500,00 EUR

Strana 4 z 11

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Výdavky RO/ZŠ s
MŠ
Výdavky ŠJ
potraviny

09.1.1.2
09.6.0

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Slovné označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov

Suma
výdavkov po
navýšení

15 906,00 EUR

20 372,00 EUR

21 000,00 EUR

25 500,00 EUR

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
8. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.
polrok 2019
Starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Bendovej, ktorá v stručnosti
predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.
Po oboznámení sa s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
mali poslanci OZ možnosť sa k uvedenému plánu vyjadriť.
Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie
„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019“ a zároveň poveruje
hlavnú kontrolórku obce k výkonu kontroly podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 18
písm. f, ods. 1, písm. b) hlavný kontrolór predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh Plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ zverejnený
spôsobom obvyklým.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
9. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2019
Starostka obce informovala prítomných, že na obecný úrad boli doručené nasledovné žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019.
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-

MX TEAM Kľačany
Bežecký klub 2000 Kľačany
Bežecký klub 2000 Kľačany
OFK Kľačany -

-

RC aeroklub Kľačany
Poľovnícke združenie „Tŕstie“

v sume 3 000,- €
v sume 1 500,- €
v sume 1 000,- €
v sume 10 000,- € na činnosť
v sume 2 000,- € kapitálové výdavky
v sume 1 800,- €
v sume
500,- €

Starostka obce dala priestor poslancom, aby sa k jednotlivým žiadostiam vyjadrili. Poslanci
žiadosti prerokovali a prítomných žiadateľov o dotácie vyzvali o bližšie oboznámenie sa s ich
činnosťou.
Poslanci po prerokovaní jednotlivých žiadostí hlasovali za celkové poskytnutie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na dotácie v roku 2019:
Uznesenie č. 58/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe predložených žiadostí o dotáciu na rok 2019
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v celkovej sume 13 500,- €, z toho Združeniu MX
TEAM Kľačany 3 000,- €, Bežeckému klubu 2000 vo výške 2 000,- €, OFK Kľačany vo
výške 7 500,- €, RC Aeroklub Hlohovec - Kľačany vo výške 500,- €, Poľovníckemu
združeniu „Tŕstie“ Kľačany vo výške 500,- €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
10. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019
Starostka obce pred samotným rokovaním o rozpočte obce na rok 2019 vyzvala hlavnú
kontrolórku obce Ing. Bendovú aby predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu.
Ing. Bendová odporučila poslancom OZ prijať návrh rozpočtu.
Uznesenie č. 59/2018
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kľačany k
rozpočtu na rok 2019 a viacročnému rozpočtu na roky 2020 - 2021
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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Starostka obce ďalej oboznámila prítomných, že k uvedenému návrhu rozpočtu bolo možné
po jeho zverejnení doručiť návrhy zmien. Občania návrhy nepredložili a na obecnom úrade
bolo pracovné stretnutie poslancov OZ, ktorí navrhli úpravu rozpočtu nasledovne:
Návrh zmien rozpočtu výdavkov r. 2019, r. 2020, r.2021 pred jeho schválením
Bežný rozpočet výdavky

Odd.

Kód
Položky zdroja Názov

Návrh
rozpočtu r.
2019

Úprava
pred
Po úprave
schválením pred
dňa 14.12. schválením

Výdavky správy OcÚ

01.1.1
611
621
625
641 009

41
41
41,1
41

Tarifný plat a základný plat
Poistné do Všeobecnej ZP
Poistné do Sociálnej poisťovne
Príspevok SOcÚ obyvateľ

105200,00
7300,00
38500,00
3000,00

-7300,00
-730,00
-1800,00
1000,00

97900,00
6570,00
36700,00
4000,00

Spolu

154000,00

-8830,00

145170,00

11000,00
5000,00

2000,00
4530,00

13000,00
9530,00

16000,00

6530,00

22530,00

9500,00
10000,00
5000,00

2000,00
2500,00
2000,00

11500,00
12500,00
7000,00

24500,00

6500,00

31000,00

-2500,00

0,00
7500,00

Nakladanie s odpadovými vodami

05.2.0
632 001
637 005

41 ČOV elektrika + prečerpávačky
41 ČOV prevádzkovanie
Spolu
Zásobovanie vodou

06.3.0
632 001
633 006
635 006

41 Vodovod elektrika
41 Vodovod materiál + dezinf. prostriedky
41 Vodovod údržba
Spolu
Rekreačné a športové služby

08.1.0
637004
642 002
642 0021
642 002B
642002-3
642002-2

41 Všeobecné služby
41 OFK príspevok na činnosť

642002-4

41 Poľovnícke združenie Tŕstie Kľačany

41
41
41
41

MX TEAM príspevok na činnosť
Bežecký klub príspevok na činnosť
RC Aeroklub Hlohovec-Kľačany o.z.
Minix s.r.o.
Spolu

0,00
10000,00
3000,00
2500,00
1700,00
0,00

-500,00
-1200,00

500,00
17700,00

3000,00
2000,00
500,00
0,00
500,00

-4200,00

13500,00

Starostka obce oboznámila prítomných, že v pôvodnom návrhu rozpočtu bola navrhnutá suma
na mzdu ďalšieho zamestnanca a dôvodila to tým, že obecný vodovod potrebuje veľa
rekonštrukčných prác a nie je isté, či p. Marek Kollár bude môcť túto prácu plnohodnotne
vykonávať dočasne zo zdravotných dôvodov a z toho dôvodu navrhla prijať zamestnanca na
prechodné obdobie jedného roka, ktorý by bol zároveň v letných mesiacoch využívaný na
údržbu zelene a hlavne kosenie.
p. Šemelák, pracovník obce sa vyjadril, že majú veľa práce, hlavne na ČOV a bolo
nainštalované ďalšie zariadenie do obecnej studne na odstraňovanie dusičnanov, ktoré musia
obsluhovať a sú veľmi vyťažení.
Starostka obce a poslanci sa dohodli, že ohľadne tohto problému bude pracovné stretnutie
v mesiaci január 2019.
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B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapracovanie navrhovaných zmien príjmov a výdavkov do
rozpočtu Obce Kľačany na roky 2019 a výhľadové roky 2020 a 2021:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený rozpočet na úrovni hlavných
kategórií vrátane zapracovaných pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 v €
Bežné príjmy

1 014 391,00

Kapitálové príjmy

0,00

Príjmy rozpočtovej organizácie

21 000,00

Vlastné príjmy školy

14 950,00

Príjmy spolu

1 050 341,00
Rozpočet na rok 2019 v €

Bežné výdavky

1 050 341,00

Kapitálové výdavky

0,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

Výdavky spolu

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

1 050 341,00

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
D) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021
Rozpočet na rok 2020 v €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy rozpočtovej
organizácie
Vlastné príjmy školy
Príjmy spolu

1 014 391,00

Rozpočet na rok 2021 v €
1 014 391,00

0,00

0,00

21 000,00

21 000,00

14 950,00

14 950,00

1 050 341,00

1 050 341,00
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Rozpočet na rok 2020 v €
Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021 v €

1 050 341,00

1 050 341,00

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

0,00

1 050 341,00

1 050 341,00

Výdavky spolu

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 14.12.2018, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
11. Informácia starostky obce o dianí v obci
-

zmena nájomcu v byte v MŠ od 1.1.2019

-

28.12.2018 o 17.00 hod. bude v kostole sv. Martina v Kľačanoch Vianočný koncert,
vystúpi spevák p. Bango,
31.12.2018 o 17.15 hod. sa uskutoční Silvestrovský ohňostroj a po ňom bude
podávaná silvestrovská kapustnica a občerstvenie,
pri starej požiarnej zbrojnici sú pristavené dva nové kontajnery na šaty a budú
vyprázdňované raz za 14 dní,
starostka informovala prítomných, že do kontajnerov na zber papiera niektorí občania
vhadzujú odpad, ktorý tam nepatrí napr. plastový odpad, poprípade staré farby a iné.
Na toto reagovali poslanci, že by bolo vhodné na toto miesto umiestniť kameru.
Starostka poznamenala, že najskôr sa musí urobiť rekonštrukcia starej požiarnej
zbrojnice a dať tam zaviesť elektrinu a potom tam nebude problém s umiestnením
kamery,
na čističku odpadových vôd boli umiestnené dva kontajnery, ktoré sú určené na
drobný stavebný odpad a na odpad, ktorý vznikne v obci a obec ho musí odstrániť,
v roku 2019 bude obec platiť zvýšené poplatky za vývoz tuhého komunálneho odpadu,
ktoré nám budú fakturované z FCC za jeho vývoz. Občania musia viac separovať
odpad, aby sa znížilo množstvo TKO. Občanov obce sa to v roku 2019 nedotkne, bude
sa to musieť prehodnotiť v budúcom období. K tomuto sa vyjadril aj p. poslanec Ing.
Blesák Peter, že by bolo vhodné urobiť väčšiu propagáciu separovania odpadu
u občanov napr. vhodnými letákmi.

-

-

12. Interpelácie poslancov
Interpelácie poslancov neboli vznesené.
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13. Diskusia














JUDr. Hoffer sa informoval o tom v akom štádiu je vypracovanie návrhu na
poskytovania stravy z iných stravovacích zariadení a to konkrétne z reštaurácie
„Barborka“ z Rišňoviec.
Starostka obce na to odpovedala, že už zisťovala obsah VZN prijatých na iných
obciach a mestách ohľadne tejto problematiky a podotkla, že sa k tomu musí
vypracovať presný postup poskytovania. Na poslednom pracovnom stretnutí podala
informáciu poslancom OZ, že to bude treba riešiť a dohoda bola, že to bude riešené na
pracovnom stretnutí po novom roku začiatkom januára.
Pán Hoffer sa ďalej spýtal, v akom časovom období by to bolo reálne.
Starostka na to reagovala, že najskôr by to bolo reálne približne vo februári budúceho
roka.
p. Gerárdová vzniesla otázku na starostku, či je nevyhnutné zamestnávať toľko
pracovníčiek na obecnom úrade.
Starostka na to reagovala, že pribudla práca v súvislosti so zmenou legislatívy, máme
vo vlastníctve vodovod a kanalizáciu, a tak ako sa prehodnotia pracovné náplne
prevádzkových pracovníkov, tiež sa môžu prehodnotiť náplne administratívnych
pracovníčok na obecnom úrade.
Na to reagovala hlavná kontrolórka obce Ing. Bendová, že obce podobnej veľkosti ako
sú Kľačany majú na obecnom úrade taký počet administratívnych pracovníkov ako je
aj v Kľačanoch.
p. Gérardová sa pýtala starostky, či pracovníčky obecného úradu vypracovávajú
projekty na čerpanie eurofondov.
Starostka reagovala, že pracovníčky obecného úradu nevypracovávajú projekty na
čerpanie eurofondov, nakoľko je to náročný proces a toto vypracovávajú firmy, ktoré
majú skúsenosti a na to oprávnenie. Ďalej stačí malé pochybenie pri vypracovaní
a projekt nie je úspešný.

14. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
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Zapísala: Ing. Alena Valková
Kľačany, dňa 14.12.2018
Overovatelia:
p. Rastislav Černý

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

Ing. Peter Kašák

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

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