Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 18.07.2011
o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
_________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Ing. Róbert Kožík
7 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila
Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány,
p. Milan Poláčik
Zapisovateľka:
Elena Bardiovská
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alena Valková
Občania:
podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesenia č.38/2011.
Schválenie predaja pozemku par.č. 1484/91 v lokalite IBV – Brehy k.ú. Kľačany.
Vyjadrenie okresnej prokuratúry k zákonnosti uznesenia č.43/2006 zo dňa 20.12.2006.
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. Elena Bardiovská, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: Ing. Zdenka Babincová, p. Radomír Sečány.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
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.41/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p.
Milan Poláčik.
Dňa 18.07.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta .............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: p. Milan Poláčik
člen
: p. Veronika Ostrovská
p. Ľudmila Kovačiková
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány,
p. Milan Poláčik.
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Uznesenie č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda - Milan
Poláčik, člen – p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p.
Milan Poláčik.
Dňa 18.07.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

5. Správa o plnení uznesenia č.38/2011
Starosta informoval poslancov, že bola vypracovaná a podpísaná Kúpna zmluva na predaj
pozemku v k.ú. Kľačany, parc.č.1484/90 v lokalite IBV-Brehy medzi obcou Kľačany a pánom
M. Šemelákom a manželkou. Podotkol, že kúpna zmluva je zverejnená na webovej stránke
obce Kľačany.
Prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila
Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik
berú na vedomie
správu o plnení uznesenia č. 38/2011 prednesenú starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom.
6. Starosta obce Ing. Róbert Kožík prítomným poslancom predložil návrh na schválenie predaja
pozemku v IBV-Brehy par.č. 1484/91 v k.ú. Kľačany určený na výstavbu rod. domu pre p.
Erika Paulíka a manželku Lenku, rod. Timorackú, bytom Hlohovec, ul. Šoltésova 16
o výmere 633 m2 za celkovú sumu 17 856,93 € (633 m2 x28,21 € = 17 856,93 EUR).
Uznesenie č.43/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku určeného pre výstavbu rod.
domu pre p. Erika Paulíka a manž. Lenku, rod. Timorackú, bytom Hlohovec, ul. Šoltésova
16 v lokalite IBV-Brehy k.ú. Kľačany, parc. č. 1484/91 o výmere 633 m2.
Cena za 1 m2 je 28,21 Eur. Celková suma za predávaný pozemok je 17 856,93 €.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p.
Milan Poláčik.
Dňa 18.07.2011 Ing. Róbert Kožík, starosta .............
7. Starosta obce Ing. Róbert Kožík oboznámil prítomných poslancov s vyjadrením Okresnej
prokuratúry v Piešťanoch k zákonnosti uznesenia OZ v Kľačanoch č. 43/2006 zo dňa
20.12.2006. Okresná prokuratúra v Piešťanoch k tomuto uzneseniu podala upozornenie
prokurátora na porušenie ust.§4ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení účinnom ku dňu
20.12.2006 a súčasne navrhla prerokovať toto upozornenie na zasadnutí OZ Kľačany. Ďalej
upozornila súčasné obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na povinnosť oboznámiť okresného
prokurátora o prijatých opatreniach. OZ v Kľačanoch prerokovalo upozornenie prokurátora
a konštatovalo,že zistený nedostatok nie je možné v súčasnosti napraviť prijatím nového
uznesenia. Ďalej skonštatovalo, že súčasný starosta obce Ing. Róbert Kožík má stanovený plat
v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest.

Prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková,
Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik.
berú na vedomie
upozornenie okresného prokurátora v Piešťanoch. Upozornenie okresného prokurátora
v Piešťanoch je súčasťou tejto zápisnice.
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K bodu č. 8 - DISKUSIA:
Do diskusie sa prihlásil p. Lamparský, ktorý sa obrátil na starostu obce s tým, aby obecný
úrad dal v obci pokosiť brehy odvodňovacích rigolov na vstupe do obce tým občanom, ktorí sú
starí a z iných dôvodov si to nedokážu pokosiť svojpomocne. Taktiež podotkol, že by bolo
potrebné v obci a v okolí obce umiestniť tabule, ktoré by upozorňovali občanov na zákaz
vyvážania smetia a tak by sa zabránilo vytváraniu nových nelegálnych skládok. Formou relácie
v MR upozorniť občanov na to, aby nevytvárali divoké skládky a keď vidia niekoho, že to robí,
ústne ho upozorniť alebo na jeho konanie upozorniť starostu obce a vyvodiť následne sankcie
(pokuta, vyzvanie na odstránenie divokej skládky a pod.).
Starosta obce sa k tomuto diskusnému príspevku vyjadril s tým, že v prípade pokosenia
odvodňovacích rigolov je potrebné, aby občania, ktorí nie sú schopní vlastnými silami si
udržiavať trávnaté plochy pred a vedľa svojich pozemkov, nahlásili túto skutočnosť na obecný
úrad, že to postupne zamestnanec obecného úradu v rámci svojich možností pokosí. K otázke
divokých skládok starosta povedal, že postupne sa rieši aj tento problém.
Ďalej vystúpila PaedDr. Lenka Proksová, novozvolená riaditeľka ZŠ s MŠ v Kľačanoch, ktorá
nastupuje do funkcie od 1.8.2011 a požiadala prítomných poslancov o stretnutie.
Na diskusný príspevok novozvolenej riaditeľky školy nadviazala poslankyňa Zdenka
Babincová, ktorá jej v mene poslancov navrhla, aby spoločne pripravili žiakom ZŠ s MŠ
v Kľačanoch rozlúčku s prázdninami – navrhla termín 29. august a miesto konania futbalový
štadión OFK Kľačany. Pani riaditeľka privítala tento návrh a prisľúbila pomoc pri realizácii tejto
akcie.
Do diskusie sa opäť prihlásil p. Lamparský a pýtal sa, či by nebolo možné znížiť cenu
predávaných pozemkov na stavbu rodinných domov v IBV-Brehy, k.ú. Kľačany, ktoré majú
horšie umiestnenie v tejto lokalite a získané peniaze použiť na ich úpravu.
Poslanec Ing. Peter Fuska na tento dotaz zareagoval faktickou poznámkou, že vytvorenie
lokality Brehy na výstavbu rodinných domov stálo našu obec veľké finančné prostriedky a ešte
aj bude stáť, pretože treba v dohľadnej dobe dobudovať infraštruktúru (cesty, chodníky
a osvetlenie.), že prakticky už teraz sú uvedené pozemky pre obec Kľačany stratou
(vytvorenou v minulosti), takže takéto riešenie nepripadá do úvahy.
Poslanec Radomír Sečány vo svojom diskusnom príspevku požiadal starostu obce, či by
nebolo možné preskúmať zmluvu, ktorú uzatvorila obec Kľačany so SPP.
Ďalej požiadal starostu obce o to, aby pracovníkovi OcÚ Kľačany, ktorý sa stará o údržbu
v obci, bolo zakúpené špeciálne náradie, ktoré potrebuje pri svojej práci. Taktiež z dôvodu, že
zamestnanec pri svojej práci (ako nevyhnutnosť, pretože sa pohybuje po celej obci, v prípade
potreby komunikuje so starostom obce alebo poslancami) používa svoj súkromný mobil, aby
mu bola určitá časť formou refundácie nahradená.
Starosta obce Ing. Róbert Kožík reagoval, že uvedená požiadavka nie je problémom a bude
v krátkej dobe doriešená.
K bodu č. 9 - Návrh uznesení
Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol poslanec p. Milan Poláčik.
K bodu č. 10 - Záver
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce Ing. Róbert Kožík všetkým prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.
Zapísala: Elena Bardiovská
Overovatelia:
Ing. Zdenka Babincová

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

p. Radomír Sečány

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

.............................................
Ing. Róbert Kožík
starosta obce Kľačany
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