ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 13.02.2019
o 17:00 hod. v novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Zapisovateľka:
Hlavná kontrolórka obce:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
7 poslanci – Ing. Peter Blesák, p. Rastislav Černý, Ing. Peter
Kašák, p. Jozef Lazarčík, p. Marcel Nič, p. Marek Piňák, p.
Milan Poláčik
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 VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytnutia príspevku na
stravovanie dôchodcov
6. Schválenie „Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – Dodatok č. 2“
7. Schválenie internej smernice „Rokovací poriadku OZ v Kľačanoch“
8. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na rok
2019
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
10. Schválenie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. od
Obce Kľačany
11. Prerokovanie a schválenie výšky príspevku na deti navštevujúce CVČ Dúha
v Hlohovci
12. Návrh a schválenie rozpočtových opatrení
13. Informácia starostky obce o dianí v obci
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. 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 7 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
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2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ing. Alena Valková,
pracovníčka OcÚ a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Jozef Lazarčík,
p. Marcel Nič.
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia,
požiadala poslancov na doplnenie zmien k návrhu programu. Návrh zmien nebol žiadny
a potom dala hlasovať o zverejnenom návrhu.
Uznesenie č. 01/2019
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie Návrhu VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytnutia príspevku na
stravovanie dôchodcov
6. Schválenie „Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – Dodatok č. 2“
7. Schválenie internej smernice „Rokovací poriadku OZ v Kľačanoch“
8. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na rok
2019
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
10. Schválenie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. od
Obce Kľačany
11. Prerokovanie a schválenie výšky príspevku na deti navštevujúce CVČ Dúha
v Hlohovci
12. Návrh a schválenie rozpočtových opatrení
13. Informácia starostky obce o dianí v obci
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce predniesla správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ dňa
14.12.2018. Zo strany poslancov OZ neboli žiadne otázky a pripomienky.
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Uznesenie č. 02/2019
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2018 boli prijaté uznesenia č. 52 - 59/2018.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
5. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytnutia príspevku na
stravovanie dôchodcov
Starostka obce oboznámila prítomných s obsahom VZN č. 1/2019, skonštatovala, že
v zákonom stanovenej lehote neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky na
doplnenie alebo zmenu zverejneného návrhu VZN 1/2019 a navrhla zmenu ona:
v § 3 Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bod 1. doplniť písm. d) v znení:
d) dôchodca žijúci osamelo alebo imobilný dôchodca, ktorému výška dôchodku presahuje
hranice výšky dôchodku v bodoch a), b), c) § 3 ods. 1 môže požiadať o príspevok na
stravovanie vo výške 0,70 EUR a to na základe žiadosti, kde svoju požiadavku zdôvodní.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Ing. Peter Blesák navrhol ďalšiu zmenu:
V § 3 Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bod 1 doplniť písm. e) v znení:
e) dôchodca žijúci osamelo alebo imobilný dôchodca, ktorého výška dôchodku spĺňa hranice
výšky dôchodku určené v bodoch a), b), c) § 3 ods. 1 môže požiadať o navýšenie príspevku
na stravovanie o 0,70 EUR a to na základe žiadosti, kde svoju požiadavku zdôvodní.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Uznesenie č. 03/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh VZN č. 1/2019 o podmienkach
poskytnutia príspevku na stravovanie dôchodcov so zapracovaním schválených zmien
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Schválenie „Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – Dodatok č. 2“
Starostka stručne oboznámila prítomných s Dodatkom č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu a dala o ňom hlasovať:
Uznesenie č. 04/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje v zmysle § 20 ods. 4. Zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení Dodatok č. 2 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu predloženú
Mestom Leopoldov so sídlom Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
7. Schválenie internej smernice „Rokovací poriadok OZ v Kľačanoch“
Starostka obce oboznámila prítomných s novým Rokovacím poriadkom OZ v Kľačanoch.
Neboli dané žiadne požiadavky na zmenu a dala hlasovať o jeho schválení.
Uznesenie č. 05/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje internú smernicu „Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch“ v znení v akom bol predložený na rokovanie OZ
s platnosťou od 01.03.2019. Prijatím nového rokovacieho poriadku a nadobudnutím jeho
platnosti sa zároveň ruší „Rokovací poriadok OZ“ schválený dňa 30.04.2015 uznesením OZ
č. 30/2015 a dodatok č. 1 schválený OZ Kľačany dňa 27.06.2016 uznesením č. 47/2016.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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8. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na
rok 2019
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťami občanov o odpustenie poplatkov za
TKO a drobný stavebný odpad na rok 2019.
Uznesenie č. 06/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie žiadosti občanov na
odpustenie poplatkov za TKO a drobný stavebný odpad na rok 2019 s tým, že odporúča
starostke obce vyhovieť žiadostiam v zmysle platného VZN č. 3/2012 § 24.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Bendovej, aby v stručnosti predniesla
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.
Uznesenie č. 07/2019
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie „Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018“.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

10. Schválenie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.
od Obce Kľačany
Starostka obce informovala prítomných o ponuke spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. na
odkúpenie akcií od Obce Kľačany.
Uznesenie č. 08/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje ponuku spoločnosti Prima banka Slovensko,
a. s. na odkúpenie akcií, ktorých vlastníkom je Obec Kľačany v celkovej menovitej hodnote
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4389,00 EUR, za celkovú kúpnu cenu 6270,00 EUR ponúknutú spoločnosťou Prima banka
Slovensko, a. s..
Prehľad akcií, vrátane ich menovitej hodnoty a ponúkanej kúpnej ceny je uvedený v tabuľke:

Typ akcie/ISIN

Počet Vami Menovitá
vlastnených hodnota
akcií
1 akcie

SK1110001270

11

399,00 €

Celkom

Celková
Podiel na
menovitá
základnom
hodnota
imaní
Vašich akcií
4 389,00 €
0,0019%
0,0019%

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4 389,00 €

Celková
Ponúkaná
ponúkaná
kúpna cena
cena za
za 1 akciu
Vaše akcie
6 270,00 €
570,00 €
6 270,00 €

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
11. Prerokovanie a schválenie výšky príspevku na deti navštevujúce CVČ Dúha
v Hlohovci
Starostka obce informovala prítomných o výške príspevku na deti navštevujúce CVČ Dúha
v Hlohovci.
Uznesenie č. 09/2019
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie návrh zmluvy
z CVČ Dúha so sídlom Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec o poskytnutí finančných
prostriedkov z rozpočtu Obce Kľačany na rok 2019, uzatvorenú v zmysle § 6 ods. 12
písm. d) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a v z.n.p. s doplneným zoznam členov záujmových útvarov CVČ Dúha Hlohovec,
ktorí majú trvalý pobyt v Obci Kľačany
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce vo výške 480,- EUR na kalendárny rok 2019 za deti s trvalým
pobytom na území Obce Kľačany, ktorým CVČ Dúha Hlohovec poskytuje záujmové
vzdelávanie. Finančné prostriedky sú poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2018 o určení
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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:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
12. Návrh a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce informovala prítomných o rozpočtových opatreniach, ktoré je nevyhnutné
prijať a zdôvodnila ich. Po podaní informácie dala o uvedenom návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
A) Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 05.1.0 položka 716
kód zdroja 46 názov Projektová a prípravná dokumentácia vo výške 15 000,- €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
Navýšenie rozpočtových prostriedkov
Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia
111 003

Suma
rozpočtovaných
príjmov

Slovné označenie
Výnos dane poukázanej
územnej samospráve

363 248,00 EUR

Suma príjmov po
navýšení
377 535,00 EUR

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
06.3.0

01.1.1

Ekonomická
klasifikácia
637 005
Kód zdroja
41
611
Kód zdroja
41

Slovné označenie
Prípravná
a projektová
dokumentácia
Tarifný plat a
základný

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
0,00 EUR

97 900,00 EUR

Suma
výdavkov po
navýšení
7 000,00 EUR

103 300,00 EUR
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01.1.1

01.1.1

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

623
Kód zdroja
41
625
Kód zdroja
41

Poistné do ZP

3 700,00 EUR

4 240,00 EUR

Poistné do SP

36 700,00 EUR

38 047,00 EUR

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.02.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
13. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16.2.2019 bude Kľačianska muška, organizátorom je Poľovnícke združenie „ Tŕstie“
a obec sa spolupodieľa na akcii sponzorovaním akcie z fondu starostu,

 2.3.2019 bude ďalšia kultúrna akcia „Pochovávanie basy“, obec je taktiež
spoluorganizátor a to zabezpečuje občerstvenie a organizáciu v kultúrnom dome.
Zároveň uviedla, že na akcii sa spolupodieľajú hlavne mnohí naši občania, ktorí
nielen sú účinkujúci, ale aj zabezpečujú bohaté občerstvenie.

 Na IBV prebehne postupne rekonštrukcia osvetlenia – nefunkčné svetlá budú postupne










nahradené novými LED svietidlami, pretože pôvodné svetlá často vypadávajú a
ich údržba je neefektívna.
V obci budú v tomto roku prebiehať investičné akcie z toho dôvodu boli oslovení
viacerí projektanti a to na rekonštrukciu mostov, na nákupné stredisko, bude
vypracovaný výkaz výmer na rekonštrukciu oplotenia na ZŠ s tým, že sa vybudujú vo
vnútri parkovisko a tiež v priestoroch pred multifunkčným ihriskom.
Bola daná požiadavka na vypracovanie ponuky na geometrické a výškopisné
zamerania územia – rigoly na Kapustniciach, rigol za obecným úradom a zameranie
mostov a vypracovanie geometrických plánov.
Bola zadaná požiadavky na vypracovanie výkaz výmeru na rekonštrukciu chodníka
popri škôlke spolu s mostom, nakoľko mostík je v havarijnom stave a tiež chodník
popri požiarnej zbrojnici.
Budú odstránené brezy pri ZŠ na celej ulici a to z dôvodu, že vypilovanie stromov
môže byť iba do 31.3.. Bude sa robiť rekonštrukcia oplotenia na ZŠ a chodníkov na
školskej ulici, korene už poškodili existujúci chodník a tiež sú riziko pre plynové
vedenie, ktoré tam je umiestnené. Starostka podotkla, že výrub je povolený
s právoplatným rozhodnutím o výrube, ktorý bol posúdený odborníkom dendrológom
zo Štátnej ochrany prírody a krajiny. Zároveň bola uložená aj náhradná výsadba
stromov na uvedenú ulicu. Výrub začína už tento týždeň v piatok. Drevná hmota sa
po výrube bude dávať aj občanom, najskôr sociálne odkázaným a tiež sa nechá pre
obec a to na akcie ako je napríklad opekačka – rozlúčka s prázdninami.
Starostka oboznámila prítomných zo žiadosťou ZŠ s MŠ – stanovisko o činnosti
podané pani riaditeľkou, ktoré bolo doručené poslancom OZ a dodala, že
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k niektorým bodom sa musí vyjadriť aj ona, nakoľko veľa informácií, ktoré toto
stanovisko obsahuje je buď zavádzajúcich, alebo sú neobjektívne:
- p. riaditeľka napísala, že pri jej nástupe do funkcie v roku 2016 bola škola
v zlom technickom stave a za 60 rokov sa do školy nič neinvestovalo.
Starostka dodala, to nie je úplne pravda. Škola sa neobnovovala v minulosti
vo väčšom rozsahu preto, že v obci boli iné aktivity (budovanie vodovodu,
plynofikácie obce, kanalizácie, vybudovanie novej štvrte na stavbu rodinných
domov IBV Brehy), obec si musela vziať na toto úver, ktorý splácala viacej
rokov a až potom sa mohli robiť iné investičné akcie. Aj počas splácania
úveru sa urobila v ZŠ čiastočná rekonštrukcia ako plynofikovanie kotolne,
prerobila sa uhoľňa na učebne, kuchyňa sa rekonštruovala dvakrát, prebehla
rekonštrukcia WC, menili sa plastové okná, všetko toto bolo v rámci možností
obce. Pani riaditeľka vo svojej správe vymenovala všetko, čo bolo
zrekonštruované po jej nástupe. Mnohé rekonštrukčné práce, ktoré prebehli
boli však naplánované už pred jej príchodom. Starostka dodala, že najskôr sa
musela rekonštruovať MŠ, ktorá bola v havarijnom stave, rekonštrukcia stála
180 000 EUR, ak by nebola uprednostnená MŠ pred ZŠ prišlo by k jej
zatvoreniu.
- Čo sa týka počtu detí, od roku 2010 počet žiakov postupne klesal, po
vybudovaní časti IBV a následného nasťahovania obyvateľov do obce
v posledných troch rokov je samozrejmé, že počet detí postupne stúpal, čo je
vlastne vývoj obce a nielen zásluha pani riaditeľky. Demografiu ona nemohla
ovplyvniť.
- Starostka vyjadrila nesúhlas s tým, že v minulosti žiaci ZŠ nechodili toľko na
súťaže a na olympiády. V minulosti sa taktiež chodilo na súťaže, či už
športové, recitačné alebo olympiády a výsledky boli veľmi dobré. Čo sa týka
kvality výučby, to záleží na veľa faktoroch. Ako prílohu k stanovisku dala p.
riaditeľka výsledky monitoringu žiakov 5. a 9. ročníka v predchádzajúcom
školskom roku, kde sa škola umiestnila na veľmi dobrých miestach. Teraz
však prišli posledné výsledky monitoringu žiakov 5. ročníka a výsledok je
úplne opačný.
- Čo sa týka projektov, tak aj pri bývalej pani riaditeľke projekty fungovali
(asistenti učiteľov a v MŠ sme mali dve učiteľky, ktoré boli platené
z projektov).
Starostka ďalej poukázala na to, že demografický vývoj počtu detí zo Sasinkova
a Kľačian poukazuje na to, že v najbližších rokoch bude kapacita školy stačiť a nebude
počet detí prekračovať kapacitu učební.
Starostka ďalej podotkla, že naša škola nikdy nepatrila k tým najhorším školám
v okrese, skôr naopak a nebude súhlasiť s takýmito neobjektívnymi informáciami
a ako najvyšší predstaviteľ zriaďovateľa ZŠ, ktorou je obec musí dať takéto stanovisko
a zastať sa obce a taktiež všetkých, ktorí pôsobili v minulosti v škole. Zároveň
podotkla, že si cení aktivitu pani riaditeľky v oblasti činnosti školy a jej pôsobenie
v našej škole.
pán poslanec Černý podotkol, že toto stanovisko bolo napísané na obhajobu školy,
v minulosti sa hovorilo o zatvorení školy.
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Starostka na to reagovala, že v minulosti bolo uložené racionalizačné opatrenie
z ministerstva školstva, v ktorom sa obec zaviazala, že ak bude mať ZŠ problém
s finančnými prostriedkami, tak obec bude musieť dofinancovať chod školy. Toto
racionalizačné opatrenie bolo na základe toho, že ZŠ dvakrát po sebe dala žiadosť v
dohadovacom konaní, kde žiadala o finančné prostriedky na svoju prevádzku. Ďalším
dôvodom bol nízky počet žiakov v triedach a to menší ako je zákonom stanovený
limit. Tento problém s počtom žiakov však pretrváva dodnes. ZŠ bola zo zoznamu
ZŠ na zrušenie ročníka 5-9 už vyradená, racionalizačné opatrenie na dofinancovanie
bolo zrušené, a to na základe žiadosti, ktorú obec ako zriaďovateľ školy podala na
ministerstvo. Pri rokovaní na ministerstve školstva sa starostka obce ako zástupca
zriaďovateľa ZŠ s MŠ musela zaručiť, že škola je v dobrej kondícií a obec má vysoký
predpoklad na rozvoj (je vybudovaná nová štvrť domov, stúpa počet obyvateľov a tým
aj počet detí), riaditeľka školy sa vyjadrila k výsledkom dosiahnutých v škole a tie sú
dobré.

14. Interpelácie poslancov





p. Poláčik sa informoval ohľadom výrubu briez v parku na ich ulici pred jeho domom,
či by sa s tým nedalo niečo spraviť.
Starostka na to reagovala, že Štátna ochrana prírody a krajiny dala negatívne
stanovisko pre výrub briez v tejto lokalite.
Ing. Blesák sa informoval ohľadne faktúry za vodu pre družstvo.
Starostka na to odpovedala, že ešte len dnes bola zaslaná faktúra družstvu, takže až po
doručení faktúry bude PD ďalej podnikať kroky. Starostka predpokladá, že si podajú
žiadosť o zníženie poplatku resp. bude dohodnuté stretnutie ohľadne tohto problému.
Určite to pôjde na rokovanie OZ.

15. Diskusia











p. Malík sa prihlásil o slovo a podotkol, že nemá inšpiráciu pre prácu pre obec,
nakoľko z úradu práce dostáva len 60 EUR. Podotkol, že pre obec nemá kto čistiť
priekopy, on by ich čistil, ale len ak by dostával za to peniaze.
Starostka na to odpovedala, že podpísal zmluvu s úradom práce, v ktorej sa zaväzuje
odrobiť v mesiaci 8 dní po 4 hodiny a po odpracovaní dostane 60 EUR. Je to na
základe zákona o sociálnych dávkach. Obec ho nemôže zamestnať a on bude poberať
soc. dávky a príspevok na bývanie a je tiež občanom v hmotnej núdzi.
p. Palkovič sa informoval ohľadne výrubu stromov za futbalovou bránkou, či by sa to
mohlo znova dať orezať.
Starostka na to reagovala, že orez stromov môže byť až po 31.3..
P. Palkovič sa ďalej informoval ohľadom súdneho sporu, ktorý vedie škola.
Starostka na to odpovedala, že súdny spor ešte nie je ukončený, čiže z tohto dôvodu sa
k tomu obec nemôže ešte vyjadrovať. Dňa 29.01.2019 bolo pojednávanie, ale nebolo
to ukončené.
p. Gerárdová sa prihlásila o slovo a informovala sa, či by sa mohli inak zverejňovať
faktúry na webovej stránke obce (napríklad ich kópia)
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Starostka na to reagovala, že to by nebolo možné z dôvodu kapacity webovej stránky
obce.
P. Gerárdová sa ďalej vyjadrila k listu pani riaditeľky a podotkla, že celá pointa bola
zrejme zle pochopená. Nešlo tu o chválenie. Aj poslanci, ktorí sú v Rade školy môžu
vidieť, že škola má naozaj dobré výsledky. Bolo to hlavne písané kvôli súdnemu
sporu.
Starostka obce na to reagovala, že nie je dôvod, prečo by to malo byť takto písané
kvôli súdnemu sporu, ten s tým vôbec nesúvisí.
P. Gerárdová ďalej podotkla, že pre budúcnosť by to mohlo byť ako bod zasadnutia.
Starostka na to odpovedala, že nevidí dôvod, aby to bolo prejednávané ako bod
zasadnutia, vyjadrila sa k tomu ako zriaďovateľ, ktorý to má v právomoci.
P. Malík sa prihlásil o slovo a informoval sa, prečo si ľudia nečistia pre domami.
Starostka na to reagovala, že bolo v obci prijaté VZN o starostlivosti o ŽP v obci a kde
bolo uvedené, že občan je povinný čistiť verejný priestor 5 m od domu. Predminulé
zastupiteľstvo túto povinnosť zrušilo.
p. Kaluža sa informoval ohľadne riešenia opatrení, ktorými by sa predišlo takým
povodniam aké boli v septembri 2018.
Starostka na to reagovala, že je to v riešení a bude sa to riešiť rozšírením mostov,
postupnou rekonštrukciou odvodňovacích kanálov, ale až po vypracovaní
projektových dokumentácií a rozpočtov.

16. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Alena Valková
Kľačany, dňa 13.02.2019

Overovatelia:

p. Jozef Lazarčík

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

p. Marcel Nič

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

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