Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 25.1.2011 o 17,30
hod. v novej požiarnej zbrojnici.
Prítomní:
Ing. Róbert Kožík, starosta obce
7 poslancov
Andrea Jurenová, zapisovateľka
11 občanov obce podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie rokovania.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Prijatie výpovede hlavného kontrolóra obce.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu obce.
Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov.
Zriadenie komisie na kontrolu majetkových pomerov volených predstaviteľov obce.
Návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo.
Zrušenie uznesenia č. 6/2010 zo dňa 31.5.2010.
Diskusia.
Návrh uznesení.
Záver.

Rozpracovanie:
1. Otvorenie rokovania uskutočnil starosta obce Ing. Róbert Kožík. Skonštatoval. Že zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
2. Za zapisovateľa rokovania bola starostom obce určená p. Andrea Jurenová, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: Ing. Zdenka Babincová a Radomír Sečány.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie. Prítomných poslancov tiež oboznámil, že pri kontrole
uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva bolo skonštatované, že všetky boli splnené.
3. V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom
zasadnutia. Poslanci nemali k programu výhrady, preto bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní /7/ poslanci.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na:
návrhovú komisiu:
predseda: Ing. Zdenka Babincová / za návrh hlasovali všetci 7 prítomní poslanci/
člen
: Veronika Ostrovská
/ za návrh hlasovali všetci 7 prítomní poslanci/
člen
: Radomír Sečány
/ za návrh hlasovali všetci 7 prítomní poslanci/
Uznesenie č. 2/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Zdenka Babincová, člen - Veronika Ostrovská a Radomír Sečány.
Hlasovanie prebiehalo pri každom jednom navrhnutom poslancovi osobitne.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní /7/ poslanci.
volebná komisia:
predseda : Ľudmila Kovačiková /za návrh hlasovali všetci 7 prítomní poslanci/
člen
: Dušan Černý
/za návrh hlasovali všetci 7 prítomní poslanci/
člen
: Ing. Peter Fuska
/za návrh hlasovali všetci 7 prítomní poslanci/

Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda - Ing.
Ľudmila Kovačiková, člen- Dušan Černý a Ing. Peter Fuska.
Hlasovanie prebiehalo pri každom jednom navrhnutom poslancovi osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
5. Starosta obce oboznámil prítomných s výpoveďou hlavného kontrolóra obce, ktorú doručil
kontrolór obce do rúk starostu osobne. Obe strany sa dohodli na výpovedi ku dňu
31.1.2011.tento bod programu zobrali poslanci na vedomie.
6. Starosta obce v tomto bode programu poveril poslankyňu Obecného zastupiteľstva v
Kľačanoch Ing. Zdenku Babincovú svojim zastupovaním na celé funkčné obdobie
Kompetencie a rozsah právomocí zastupovanie bude menovanej odovzdaný na OcÚ
v Kľačanoch v termíne do.5.2.2011. Tú skutočnosť zobrali poslanci na vedomie.
7.

Návrh na zriadenie obecnej rady predniesol starosta obce. Boli do nej navrhnutí:
Ing. Zdenka Babincová
Ing. Peter Fuska / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci,1 sa zdržal –Ing.P.Fuska /
Radomír Sečány / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci,1 sa zdržal –R.Sečány /
Uznesenie č. 4/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vytvorenie obecnej rady a do funkcie jej členov
schvaľuje : Ing. Zdenku Babincovú, Ing. Petra Fusku a Radomíra Sečányho. Za každého
navrhnutého bolo hlasované osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

8. Starosta obce predložil návrh na zriadenie nasledovných komisií a jej členov:
Komisia verejného poriadku:
Predseda:Dušan Černý / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – D.Černý/
Člen:Milan Polačik,
/ za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – M.Polačik/
Člen:Radomír Sečány /za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – R.Sečány/
Uznesenie č. 5/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vytvorenie Komisie verejného poriadku a za jej
predsedu schvaľuje Dušana Černého, za členov Milana Polačika a Radomíra Sečányho. Za
každého navrhnutého bolo hlasované osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ................
Komisia stavebná a územného plánovania:
Predseda: Ing. Peter Fuska / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci,1 sa zdržal – Ing.
P.Fuska /
Člen: Dušan Černý ,/ za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – D. Černý/
Člen: Radomír Sečány/ za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – R. Sečány/
Uznesenie č.6/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vytvorenie Komisie stavebnú a územného
plánovania a za jej predsedu schvaľuje Ing. Petra Fusku, za členov Dušana Černého a
Radomíra Sečányho. Za každého navrhnutého bolo hlasované osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ................
Komisia finančná a sociálno-ekonomická:
Predseda: Ľudmila Kovačiková /za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržala –Ľ.
Kovačiková/
Člen:Ing. Zdenka Babincová / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržala – Ing.Z.
Babincová/
Člen: Veronika Ostrovská / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržala – V.Ostrovská/
Uznesenie č.7/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vytvorenie Komisie finančnej a sociálnoekonomickej a za jej predsedu schvaľuje Ľudmilu Kovačikovú, za členov Ing. Zdenku
Babincovú a Veroniku Ostrovskú. Za každého navrhnutého bolo hlasované osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

9. Komisia na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov a pre ich majetkové
priznania bola predložená na schválenie v tomto zložení:
Predseda: Milan Polačik /za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci,1 sa zdržal – M.Polačik/
Člen: Veronika Ostrovská / za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdžala- V. Ostrovská/
Člen: Radomír Sečány /za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – R. Sečány/
Uznesenie č. 8/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vytvorenie Komisie na ochranu verejného
záujmu volených predstaviteľov a pre ich majetkové priznania a za jej predsedu schvaľuje
Milan Polačika, za členov Veroniku Ostrovskú a Radomíra Sečányho. Za každého
navrhnutého bolo hlasované osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
10. Návrh zástupcov do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo predložil starosta obce .
Navrhnutí boli nasledovní zástupcovi:
Radomír Sečány, za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal –R.Sečány
Veronika Ostrovská, za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržala-V.Ostrovská
Ľudmila Kovačiková, za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci,1 sa zdržala – Ľ.Kovačiková
Dana Čačaná, za návrh hlasovali všetci prítomní 7 poslanci
Uznesenie č. 9/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje do Rady ZŠ s MŠ nasledovných členov:
Radomíra Sečányho, Veroniku Ostrovskú, Ľudmilu Kovačikovú a Danu Čačanú.
Za každého navrhnutého bolo hlasované osobitne.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
11. V tomto bode programu starosta obce prítomných oboznámil s uznesením č.6/2010, ktoré
prijalo OZ dňa 31.5.2010. Uznesenie pojednávalo o znížení nájmu za prevádzku potravín
v Nákupnom stredisku v Kľačanoch o 100,-€. Po vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli na
nasledovnom uznesení:
Uznesenie č.10/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch ruší uznesenie č.6/2010 zo dňa 31.5.2010 a určuje nájom
pre prevádzku Potraviny v nákupnom stredisku na pôvodnú sumu.
Za prijaté uznesenie hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 sa zdržal – M.Polačik
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
12. Diskusia:
- ako prvý v diskusii vystúpil p. Milan Hrobár, ktorého manželka Potraviny prevádzkuje.
Vysvetlil prítomným, prečo sa pristúpilo k zníženiu nájmu v predchádzajúcom období
a tiež skonštatoval, že pokiaľ sa bude nájomné opätovne prehodnocovať a zvyšovať,
z ekonomického hľadiska nebude môcť tieto potraviny prevádzkovať. Do tejto diskusie
sa zapojil aj p. Kaluža, ktorý doporučil p. Hrobárovi spestriť sortiment predávaného
tovaru. Prítomných poslanec Ing. Peter Fuska ubezpečil, že najskôr je potrebné zistiť
všetky náklady na údržbu jednotlivých budov, ktoré sú vo vlastníctve obce, ale sú
v prenájme a až potom sa pristúpi k ďalšiemu prehodnocovaniu.
- P. Oľga Rojková poukázala na skutočnosť, že je potrebné zaoberať sa základnou a aj
materskou školou. P. Ján Ulianko a p. Miroslav Kaluža poukázali na delegovanie
občanov do Rady ZŠ s MŠ, že je potreba mať tam občanov, ktorí majú školopovinné
deti. Spôsob delegovania členov a činnosti Rady ZŠ s MŠ prítomným ozrejmila Ing.
Zdenka Babincová, ktorá niekoľko rokov v tejto rade pôsobila.
- P. Ľubor Jurena ml. sa spýtal pána starostu ako je obec ďaleko s prípravou projektov
pre financovanie z fondov EU. Starosta obce odpovedal, že sa oboznamuje s prácou
na ocú a s chodom úradu.
- Starosta obce tiež poslancov oboznámil s vytvoreným Krízovým fondom , do ktorého
je potrebné zaplatiť 0,50€ na občana ako členský príspevok pre rok 2011. Poslancom
dal uvedenú skutočnosť na zváženie do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
13. Návrh uznesení predniesla prítomným Ing. Zdenka Babincová k jednotlivým prerokovaným
bodom.

14. Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce všetkým prítomným za účať na zasadnutí.
Zároveň pozval občanov na 1. reprezentačný ples a tiež aj na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
V Kľačanoch, dňa 28.1.2011
Zápiasnicu napísala: Andrea Jurenová
Overovatelia:
Ing. Zdenka Babincová

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

Radomír Sečány

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

Ing. Róbert Kožík
Starosta obce

