Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 23.2.2011 o 18,00
hod. v kultúrnom dome v Kľačanoch.
Prítomní:
Starosta obce: Ing. Róbert Kožík
Poslanci OZ: 7 poslancov
Zapisovateľka: Ľudmila Kovačiková
Občania: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Voľba návrhovej komisie.
Zriadenie krízového štábu obce Kľačany.
Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Kľačany v zmysle zákona
369/1990, § 18, ods. a) Z.z.
Informácia o plnení rozpočtu za rok 2010.
Informácia o stave financií obce Kľačany k 31.12.2010.
Schválenie zmluvy o pôžičke medzi veriteľom - STAVEKO, Rišňovce
a dlžníkom - Obec Kľačany.
Schválenie zmluvy o pôžičke medzi veriteľom - Ing. Ľubomír Valo VALO,
Trebatice a dlžníkom - Obec Kľačany.
Schválenie delimitačného protokolu medzi ZŠ s MŠ a obcou Kľačany na
budovu súpisné číslo 55 (stará škola).
Schválenie príspevku na 41. ročník Kľačianskej latky.
Schválenie príspevku na 40. ročník Kľačianskej desiatky.
Schválenie príspevku ZO Slov. zväzu záhradkárov za údržbu zelene
obecného cintorína
Diskusia.
Návrh uznesení.
Záver.

Rokovanie:
1. Rokovanie OZ v Kľačanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Kožík, ktorý privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov a zhodnotil, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená p. Ľudmila Kovačiková, 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 neboli uznesenia,
ktoré by bolo treba plniť.
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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.11/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní /7/ poslanci.
Dňa 28.2.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na:
návrhovú komisiu:
predseda: Ing. Peter Fuska
člen
: Ing. Zdenka Babincová
člen
: Veronika Ostrovská
Za predložený návrh návrhovej komisie hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 12/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Peter Fuska, člen - Veronika Ostrovská a Ing. Zdenka Babincová.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní /7/ poslanci.
Dňa 28.2.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
5. Starosta obce v tomto bode programu vysvetlil aký má význam zriadenia krízového štábu
obce, napríklad pri povodniach, požiaroch a pod. Tento štáb má za povinnosť organizovať
nepredvídané udalosti v obci. Uviedol, že krízový štáb bude pracovať v zložení: starosta obce
Ing. Róbert Kožík, Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska, Radomír Sečány. Poslanci tento
bod programu a zloženie krízového štábu zobrali na vedomie bez pripomienok.
6. Starosta obce v tomto bode programu oznámil, že vypisuje výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce Kľačany v zmysle zákona č. 369/1990, § 18a, Z.z. Starosta obce uviedol,
že úväzok práce hlavného kontrolóra bude 20 hodín mesačne a hlavný kontrolór sa volí na
6 rokov. Taktiež oznámil, že kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku, životopis, doklad o vzdelaní a výpis z registra trestov
najneskôr do 11.3.2011 na OÚ v Kľačanoch. Obálku je potrebné označiť „HK“. Poslanci zobrali
na vedomie oznam o vypísaní výberového konania na hlavného kontrolóra obce Kľačany.
7.

V tomto bode programu poslankyňa Ing. Zdenka Babincová, informovala prítomných o plnení
rozpočtu za rok 2010. Jednotlivé kapitoly príjmových a výdavkových položiek podrobne
vysvetlila. Tabuľka plnenia rozpočtu bude tvoriť prílohu č. 1 k zápisnici. OZ prednesenú
správu o plnení rozpočtu za rok 2010 berie na vedomie.

8. Informáciu o stave financií obce a finančného majetku, ako aj stav záväzkov a pohľadávok
k 31.12.2010 predniesla Ing. Zdenka Babincová. V tomto bode programu podrobne vysvetlila
výšku pohľadávok a záväzkov obce. Informovala, že vzhľadom k tomu, že obec má
neuhradené záväzky vo výške 417 103,- €, a z toho záväzky vo výške 225 610,- €
neuhradené 60 dní a viac po lehote splatnosti, ktoré presahujú 15% skutočných bežných
príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a úver vo výške 66000,- €. Stav záväzkov
po splatnosti 60 dní a viac bol zaslaný na Ministerstvo financií SR formou výkazu Fin 7-04
Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej
správy k 31.12.2010. Starosta obce je v tomto prípade podľa zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď
nastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného režimu, predložiť návrh na jeho zavedenie
obecnému zastupiteľstvu. Keď by sa stav záväzkov do 90 dní po zavedení ozdravného
režimu neznížil pod stanovenú hranicu, nasledovala by nútená správa obce. Ako ďalej? Touto
otázkou ukončila informáciu o stave financií.
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a pohľadávok k 31.12.2010 bude tvoriť prílohu č. 3 k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo túto
informáciu o stave financií obce Kľačany berie na vedomie.
9. Na základe predchádzajúcich informácií o výške záväzkov obce Kľačany starosta obce podal
informáciu, že na obecnej rade sa dohodli na takomto spôsobe a navrhujú nasledovné
riešenie: bude spracovaná zápisnica o predĺžení splatnosti dvoch faktúr vo výške cca
38000,-€ do 31.5.2011 a na 216077,37 € pripravili návrh zmluvy o pôžičke medzi veriteľom –
Staveko Rišňovce a dlžníkom – obec Kľačany so splatnosťou do 31.12.2011. Vysvetlil to, že
uvedeným spôsobom klesne stav záväzkov po splatnosti 60 dní a viac pod hranicu 15 %
príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a tým pominie dôvod pre zavedenie
ozdravného režimu obce. Na základe týchto skutočností poslanec OZ Ing. Peter Fuska po
dohode s OZ, navrhol pozmeňovací návrh na doplnenie zmluvy HL. II . za bod 3 vsunúť bod
4 v nasledovnom znení: „V prípade splatenia iba časti pôžičky do 31.12.2011, bude na
zvyšok požičanej sumy vypracovaný dodatok k tejto zmluve s predĺžením doby splatnosti
zostávajúcej dlžnej sumy pôžičky s dohodnutým ročným úrokom 2 % z nesplatenej sumy.
Starosta obce, dal následne hlasovať o schválení zmluvy o pôžičke medzi veriteľom - Staveko
Rišňovce a dlžníkom – obec Kľačany, ako aj o pozmeňovacom návrhu na doplnenie zmluvy
HL.II . za bod 3 vsunúť bod 4 s uvedeným textom.
Za návrh zmluvy o pôžičke ako celku hlasovalo 7 poslancov.
Uznesenie č. 13/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo návrh zmluvy o pôžičke medzi firmou STAVEKO
Rišňovce ako veriteľom a obcou Kľačany ako dlžníkom vo výške 216 877,37 € a pozmeňovací
návrh k tejto zmluve na doplnenie zmluvy HL.II. bod 4.
Dňa 28.2.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ................

10. K tomuto bodu starosta obce uviedol, že sa jedná o ten istý spôsob ako v predchádzajúcom
bode, ale v tomto prípade bude spísaná zápisnica o odložení splatnosti faktúr do 31.7.2011
a na zvyšnú časť záväzku t.j. 100 000,-€ bude vypracovaná zmluva o pôžičke medzi
veriteľom- Ing. Ľubomírom Valo - VALO Trebatice a dlžníkom – obec Kľačany so splatnosťou
do 31.12.2011. Aj v tomto prípade poslanec OZ Ing. Peter Fuska po dohode s OZ, navrhol
pozmeňovací návrh na doplnenie zmluvy HL. II. za bod 3 vsunúť bod 4 v nasledovnom znení:
„V prípade splatenia iba časti pôžičky do 31.12.2011,bude na zvyšok požičanej sumy
vypracovaný dodatok k tejto zmluve s predĺžením doby splatnosti zostávajúcej dlžnej sumy
pôžičky s dohodnutým ročným úrokom 2 % z nesplatenej sumy.
Starosta obce, dal následne hlasovať o schválení zmluvy o pôžičke medzi veriteľom –
Ing. Ľubomírom Valom- VALO Trebatice a dlžníkom – obec Kľačany, ako aj o doplnení
pozmeňovacieho návrhu do zmluvy HL. II. za bod 3 vsunúť bod 4 s uvedeným textom.
Za návrh zmluvy o pôžičke ako celku hlasovalo 7 poslancov.
Uznesenie č. 14/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo návrh zmluvy o pôžičke medzi firmou Ing.
Ľubomír Valo- VALO ako veriteľom a obcou Kľačany ako dlžníkom vo výške 100 000,- €
a pozmeňovací návrh k tejto zmluve na doplnenie zmluvy HL.II. bod 4.
Dňa 28.2.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ................
11. V tomto bode programu starosta obce prítomných oboznámil s dôvodom delimitačného
protokolu , ktorý bude uzatvorený so ZŠ s MŠ a obcou Kľačany na budovu súpisné číslo 55
(stará škola). Schválenie delimitačného protokolu je potrebné, aby majetok – stará škola
prešiel pod obec, aby obec mohla podpísať s budúcim nájomcom zmluvu o nájme. Starosta
obce zdôraznil, že je potrebné takúto zmluvu pripraviť, aby sa vytvorili podmienky pre nájomcu
a občanov. Následne starosta obce dal hlasovať o tomto bode programu.
Za schválenie delimitačného protokolu v zmysle tohto bodu hlasovalo 7 poslancov.
Uznesenie č.15/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo návrh delimitačného protokolu medzi ZŠ s MŠ
a obcou Kľačany na delimitáciu budovy starej školy súpisné číslo 55.
Dňa 28.1.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
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príspevok na 41. ročník Kľačianskej latky, ktorá sa konala minulý týždeň v piatok t.j.
18.2.2011. Z týchto finančných prostriedkov budú zakúpené ceny pre víťazov športových
disciplín. Na túto akciu školy navrhol OZ schváliť 100,- € a následne dal hlasovať o tomto
návrhu.
Za prednesený návrh hlasovali všetci 7 poslanci.
Uznesenie č.16/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo príspevok na usporiadanie 41. ročníka
Kľačianskej latky vo výške 100,- €.
13. V tomto bode programu starosta oznámil, že tento rok sa bude konať 40. jubilejný ročník
Kľačianskej desiatky. Na prípravu a usporiadanie tejto akcie navrhol obecnému zastupiteľstvu
schváliť finančný príspevok vo výške 330,- €. Obecné zastupiteľstvo tento návrh bez
pripomienok schválilo.
Za návrh hlasovali všetci 7 poslanci.
Uznesenie č.17/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo príspevok na usporiadanie 40 ročníka
Kľačianskej desiatky vo výške 330,- €.
14. Starosta obce vysvetlil, že ZO SZZ, ktorej je aj on členom, si dala záväzok o starostlivosť
cintorína. Po dohode s členmi obecnej rady navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť
finančný príspevok vo výške 500,- €. Obecné zastupiteľstvo tento návrh bez pripomienok
schválilo.
Za návrh hlasovali všetci 7 poslanci.
Uznesenie č.18/2011:
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo príspevok ZO SZZ v Kľačanoch za údržbu
zelene na obecnom cintoríne vo výške 500,- €.
15. Následne starosta obce otvoril diskusiu.
Ako prvý vystúpil starosta obce a jeho diskusný príspevok sa týkal týchto dvoch bodov:
a) Starosta oboznámil občanov s majetkovými pomermi ohľadom vlastníctva obecného
vodovodu. Uviedol, že keď chce obec zriadiť živnosť na spravovanie obecného vodovodu,
musí byť vlastníkom, čo v tomto prípade obec nie je. Starosta obce v tejto oblasti už podnikol
určité kroky a rokovania, ale Slovnaft a.s., si za tento prevod nárokuje za studňu ako zdroj
vody 50 000,- € . Starosta ubezpečil občanov, že urobí všetko preto, aby sa tento problém
vyriešil čo najskôr.
b) Starosta obce oznámil, že z tohto vyplynula minulý rok kontrola Regulačného úradu,
nakoľko obec Kľačany nie je vlastníkom a určuje si výšku vody. Následne uviedol, že obec
musí každý rok požiadať Regulačný úrad sieťových odvetví o vyňatie z regulácie, lebo
nakoľko nie sme vlastníkom, nemôžeme byť ani prevádzkovateľom. Oznámil, že v tomto robí
opatrenia, aby Obec Kľačany dostala čo najmenšiu pokutu, ktorá môže byť vo výške od 100- 1
mil €.
V diskusii z občanov vystúpil p. Hoffer a spýtal sa, ako obecný úrad mieni riešiť otázku
neplatičov z minulosti a či sa OZ s tým zaoberalo.
Na túto otázku odpovedal starosta obce, že každý neplatič bol oslovený a bol vyzvaný na
zaplatenie našich pohľadávok. Starosta obce povedal, že niektoré pohľadávky voči občanom
sa už v tomto období znížili.
p. Jurenová Andrea, žiadala bližšie vysvetlenie členenia jednotlivých pohľadávok obce. Na jej
podnet poslankyňa Zdenka Babincová ešte raz prečítala členenie týchto pohľadávok.
V diskusii vystúpil p. Banák, bývalý starosta obce, a nie otázkou, ale konfrontáciou sa snažil
spochybniť prednesené výsledky hospodárenia obce a snažil sa apelovať na občanov s tým,
že predsa situácia nie je až taká zlá, že obec má dosť financií a ešte na predaj pozemky.
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starosta a ani jeden z nových poslancov. Vysvetlil nákladovosť okolo pozemkov, čo tam ešte
treba dorobiť napr. osvetlenie, chodníky a tiež spomenul, že obec bude musieť riešiť vodu,
ktorá ide po súkromných pozemkoch a tu ešte vzniknú obci náklady naviac.
Taktiež p. Banák spochybnil skutočnosť, že obci by hrozila nútená správa, a uviedol, že to je
niečo nové, čo platí len teraz.
Následne mu poslanec Černý prečítal znenie zákona, ktoré platí od roku 2004.
Zároveň poslanec Černý dal otázku p. Banákovi, že kto robil stavebný dozor na kanalizáciu.
Odpoveď extarostu p. Banáka bola, že to robil on.
Následne p. Kovačiková sa spýtala p. Banáka, bývaleho starostu, aby povedal, že koľko stála
plynofikácia nového sídliska , nakoľko obec o návratnosť týchto financií prišla (cca 160000€).
Na to poslankyňa Kovačiková povedala, že napriek tomu, že myšlienka s pozemkami bola
dobrá, robilo sa neekonomicky a nehospodárne pri využívaní verejných prostriedkov. Bývalý
starosta, p. Banák, odpovedal, že nerozumie. Túto diskusiu doplnil starosta obce, že sa malo
robiť etapovite a mala byť zabezpečená návratnosť financií.
S ďaľšou otázkou vystúpil p. Kaluža. Zaujímalo ho, či je kanalizácia skolaudovaná, či bola
prevzatá od Staveka a v akom stave.
Tu odpovedal poslanec Ing. Peter Fuska, že kanalizácia skolaudovaná nie je, je v dočasnom
užívaní a bola prevzatá bývalým starostom obce, p. Banákom, v protokoloch uvedené bez
závad.
p. Ďurišová v diskusii poukázala, že pri nich je kontajner na sklo a vysvetlila dôvod požiadavky
presunúť tento kontajner na iné miesto. Taktiež p. Ulianko žiadal OZ o kontajner na sklo na
ich ulicu.
Na tieto dve požiadavky odpovedal starosta obce s tým, že ak sú kontajnery plné, tak ihneď
zabezpečí odvoz. Čo sa týka presunu kontajnerov pripustil možnosť presunu.
V diskusii starosta obce odpovedal na mnohé otázky ohľadom financovania kanalizácie
z eurofondov EÚ a z envirofondov SR. Informoval občanov, že obec do 1000 obyvateľov
nemá šancu na dotáciu z európskych fondov. Túto problematiku bližšie vysvetlil aj poslanec
Ing.Peter Fuska.
V závere sl. Jarka Talianová mala otázku týkajúcu sa webovej stránky obce. Na uvedenú
otázku dostala odpoveď, že na stránke sa už pracuje a v čo najkratšom čase tam budú pre
občanov informácie.
16. Návrh uznesení k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol Ing. Peter Fuska.
17. Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva v Kľačanoch a rokovanie ukončil.
V Kľačanoch, dňa 23.2.2011
Zapísala: Ľudmila Kovačiková
Overovatelia:
Ing. Zdenka Babincová

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

Radomír Sečány

...........................
Ing. Róbert Kožík
Starosta obce

