ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 13.05.2019
o 17:00 hod. v novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Neprítomný:
Zapisovateľka:
Ekonómka obce:
Občania:

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

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie žiadosti p. Uliankovej Ľ. o poskytnutie sociálnej výpomoci v hmotnej núdzi
6. Prerokovanie rekonštrukcie priestorov poschodia nákupného strediska
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení
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 Bc. Monika Vívodíková,
pracovníčka OcÚ a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Marcel Nič,
p. Milan Poláčik.
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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.
Uznesenie č. 20/2019
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie žiadosti p. Uliankovej Ľ. o poskytnutie sociálnej výpomoci v hmotnej núdzi
6. Prerokovanie rekonštrukcie priestorov poschodia nákupného strediska
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení
8. Informácia starostky obce o dianí v obci
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce predniesla správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ dňa
27.03.2019. Zo strany poslancov OZ neboli žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 12/2019
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2019 boli prijaté uznesenia č. 11 - 19/2019.
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 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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5. Schválenie žiadosti p. Uliankovej Ľ. o poskytnutie sociálnej výpomoci v hmotnej
núdzi
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou p. Uliankovej o poskytnutie sociálnej
výpomoci v hmotnej núdzi. Starostka dodala, že obec môže takúto výpomoc poskytnúť, ale
musí to byť zakotvené vo VZN. Obec takéto VZN vypracované nemá a z tohto dôvodu
nemôže byť výpomoc poskytnutá.
Uznesenie č. 22/2019
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie žiadosť p. Uliankovej Ľudmily
bytom 920 64 Kľačany 248 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podanú
na Obecný úrad v Kľačanoch
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosť p. Uliankovej Ľudmily
bytom 920 64 Kľačany 248 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
neschvaľuje. Podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa §
18 ods. 4 Zákona 417/2013 Z. z. upravuje obec. Obec Kľačany tieto podmienky nemá
upravené nakoľko nemá prijaté VZN, v ktorom by bola určená výška jednorazovej
dávky poskytovaná občanom v hmotnej núdzi a podmienky jej priznania.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Prerokovanie rekonštrukcie priestorov poschodia nákupného strediska
Starostka informovala prítomných, že bol vypracovaný návrh od projektanta na rekonštrukciu
priestorov poschodia nákupného strediska. Návrh je vypracovaný na štýl školy.
Starostka dala priestor poslancom na vyjadrenie.
Poslanci sa po prerokovaní zhodli, že sa pozastaví vypracovanie projektu na vybudovanie
učební školského klubu a navrhli, aby sa najskôr zrekonštruovala strecha.
Ing. Kašák podotkol, že by sa mohlo uvažovať aj o rekonštrukcii vchodu na poštu.
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Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo rekonštrukciu priestorov horného poschodia
nákupného strediska na vybudovanie učební školského klubu pre Základnú školu
s materskou školou v Kľačanoch a prijíma nasledovné uznesenie:
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch ruší uznesenie č. 18/2019 bod C) prijaté dňa
27.03.2019
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prehodnotení variant návrhu na rekonštrukciu
priestorov horného poschodia
v nákupnom stredisku na vybudovanie učební
školského klubu pre ZŠ s MŠ ruší vypracovanie projektu. O možnosti využitia týchto
priestorov v budúcnosti rozhodne po zvážení viacerých variant pre potreby občanov
a obce.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vypracovanie projektu na rekonštrukciu
strechy v nákupnom stredisku
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

7. Prerokovanie a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce oboznámila prítomných s jednotlivými rozpočtovými opatreniami a dala
o nich hlasovať.
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Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch

s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenia:

A) Navýšenie rozpočtových prostriedkov :
Príjmy:
Suma
rozpočtovaných
príjmov

Suma príjmov
po navýšení

Príjmy z predaja
kapitálových aktív

0 EUR

6 270,00 EUR

Kapitálový transfer na
rekonštrukciu telocvične

0 EUR

31 803,00 EUR

312 011

Náhrada za výrub drevín

0 EUR

35 419,70 EUR

454

Prevod z rezervného
fondu

18 000,00 EUR

233 000,00 EUR

Ekonomická
klasifikácia
231

453

Slovné označenie

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

04.5.1

717 002

04.5.1

717 002

09.1.1.2

717 002

05.6.0

635 006

05.6.0

633 006

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov

Suma výdavkov
po navýšení

Rekonštrukcia
a modernizácia
rigolov a
premostení
Rekonštrukcia
a modernizácia
rigolov a
premostení
Rekonštrukcia
telocvične
Verejná zeleň výsadba

0

6 270,00 EUR

6 270,00 EUR

126 270,00 EUR

0

31 803,00 EUR

0

15 419,70 EUR

Verejná zeleň

1 500 EUR

21 500,00 EUR

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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B) Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 03.2.0

položka

717 002 – rekonštrukcia starej PZ kód zdroja 46 vo výške 19 000,00 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

C) Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 05.6.0

položka

713 004 – nákup kosačky kód zdroja 46 vo výške 17 000,00 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

D) Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 06.2.0 položka 717 001
– vybudovanie prístrešku na detskom ihrisku kód zdroja 46 vo výške 4 000 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

E) Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 09.1.1.2

položka

717 002 – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – školský plot kód zdroja 46 vo výške 55 000,00 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 13.05.2019, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

Strana 6 z 8

8. Informácia starostky obce o dianí v obci
 30. 4.2019 sa uskutočnila spoločenská akcia „Stavanie mája“. Program pripravili deti
ZŠ, p. Roman Vavro zabezpečil občerstvenie, ktoré zasponzoroval, obec zabezpečila
hudbu. Občania si mohli posedieť pri hudbe s harmonikárom a zabaviť sa. Starostka
poďakovala všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili a túto akciu pripravili.
 19. mája 2019 o 15:30 hod. bude akcia „Deň matiek“, ktorá sa bude konať v KD,
program pripravia deti zo ZŠ s MŠ.
 Pripravujú sa investičné akcie, a to rekonštrukcia chodníka pri MŠ, rigola cez park
a tiež chodník v parku. Je zverejnená výzva.
 Starostka poprosila občanov o strpenie čo sa týka kosenia trávy v parkoch. Obec má
pokazenú kosačku a zatiaľ sa kosí ručne.
 Prebehol zápis detí do základnej školy. Prihlásených je 14 detí, sú tam už aj deti zo
Sasinkova. Menovitý zoznam zo strany školy zatiaľ nebol zriaďovateľovi predložený.
 Prebehol zápis detí do MŠ. Tu starostka zdôraznila, že prijímanie detí je v kompetencii
riaditeľky ZŠ a zástupkyne MŠ. Za prijatie dieťaťa plne zodpovedá škola. Pravidlá sú
jasne stanovené v zákone a tie by sa mali dodržiavať. Starostka upozornila riaditeľku
ZŠ s MŠ, aby boli prijímané deti našej obce, nakoľko obec financuje chod MŠ.
Všetky informácie o zápise detí poskytne rodičom škola.
 Pani riaditeľka ZŠ s MŠ PhDr. Kolníková odchádza z postu riaditeľa. Zo strany obce
bude vypísané nové výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ. Starostka želá PhDr.
Kolníkovej úspešný vstup do novej školy a nech sa naplnia jej ambície.
9. Interpelácie poslancov
 p. Lazarčík sa informoval, kedy sa dokončia stromy na školskej ulici?
 Starostka na to reagovala, že ešte sa musia dokončiť stromy v parku, tak by sa to
spravilo naraz.
 Ing. Blesák informoval, že by bolo dobré napísať správe ciest, aby opravili cestu pri
železnici.
 Ing. Kašák Peter dodal, že to už pripomienkoval na správe ciest a dostal odpoveď, že
sa to opraví.
 Ing. Kašák sa informoval ohľadne PD Hlohovec, či nemal právnik vypracovávať
podmienky, čo sa týka odberu a odpisu vody.
 Starostka na to reagovala, že všetky dôležité podmienky sú stanovené v zmluve
o odbere vody medzi obcou a PD HC.
10. Diskusia
 p. Cvíčela sa prihlásil o slovo a dodal, že pri rekonštrukcii starej požiarna zbrojnice by
sa mohla spraviť aj tretia garáž t,.j. tretie vstupné dvere z prednej strany.
11. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
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Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 13.05.2019

Overovatelia:

p. Marcel Nič

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

p. Milan Poláčik

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

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