Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 20.09.2011
o 18,00 hod. na OcÚ v Kľačanoch
_________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ-7/7:

Ing. Róbert Kožík
7poslancov – 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-ospravedlnená
Hosť:
Ing. Ľubomír Burda

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesenia č.43/2011
Schválenie finančnej spoluúčasti vo výške 5% (3 831,60 EUR ) na projekte „ Modernizácia zberu
rastlinných odpadov v obci Kľačany a priľahlých obciach .“
7. Diskusia
8. Návrh uznesení
9. Záver

Pred oficiálnym zahájením zasadnutia OZ, poslanec ing. Peter Fuska verbálne vzniesol podozrenie,
že starosta obce zneužil obecné financie za účelom osobného obohatenia. Na to ho starosta obce
niekoľkokrát vyzval aby toto jeho závažne tvrdenie pred poslancami vysvetlil alebo bližšie upresnil,
na čo poslanec ing. Peter Fuska nereagoval. Ďalej poslanec ing. Peter Fuska vytkol starostovi , že
zvolal toto mimoriadne zasadnutie OZ bez predošlého zasadnutia obecnej rady. Ďalej vzniesol
námietku, že prečo nebolo toto mimoriadne zasadnutie vyhlásené v obecnom rozhlase. Na to mu
starosta obce odpovedal, že pozvánka na toto mimoriadne zasadnutie OZ bola každému poslancovi
obecného zastupiteľstva odoslaná elektronickou poštou 14.09.2011 ( čo poslanci elektronicky spätne
potvrdili, že si prečítali obsah pozvánky ) . Pozvánka bola v ten istý deň vyvesená v obecnej vitríne
pri nákupnom stredisku obce Kľačany. Ďalej starosta obce podotkol, že všetci poslanci obecného
zastupiteľstva mali dostatok času vo vlastnom záujme sa informovať bližšie k prejednávanému
programu mimoriadneho zasadnutia OZ. Ani jeden z poslancov nevyužil túto možnosť bližšie sa
informovať k programu mimoriadneho zasadnutia, či už elektronickou cestou alebo telefonickým
kontaktom, alebo osobnou návštevou na OcÚ Kľačany.

Rokovanie:
1. Rokovanie OZ v Kľačanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Kožík, ktorý privítal
všetkých prítomných poslancov a prizvaného hosťa Ing. Ľubomíra Burdu, projektového
manažéra z Hlohoveckej regionálnej rozvojovej agentúry. Konštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 7 poslancov a zhodnotil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
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2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená p. Elena Bardiovská, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: p.Radomír Sečány a p. Dušan Černý.
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.44/2011
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 – 7/7.
Dňa 20.09.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta .............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na:
návrhovú komisiu:
predseda: Ing. Zdenka Babincová
člen
: p. Veronika Ostrovská
Ing. Peter Fuska
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.
Uznesenie č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda Ing. Zdenka Babincová, členovia - Ing. Peter Fuska a pani Veronika Ostrovská.
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 – 7/7.
Dňa 20.09.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

5. Správa o plnení uznesenia č.43/2011
Starosta informoval poslancov, že uznesenie č. 43/2011 bolo splnené, manželia Erik Paulík
a manželka Lenka, rod. Timoracká podpísali kúpnu zmluvu na pozemok v k.ú. Kľačany par.č.
1484/91 v rámci IBV - Brehy a uhradili kúpnu sumu.
Prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p.Veronika Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková,
Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik –7/7;
berú na vedomie
správu o plnení uznesenia č. 43/2011 prednesenú starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom.
6. Na úvod tohto bodu programu vysvetlil starosta obce prítomným poslancom, že toto
mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané k prejednaniu finančnej spoluúčasti obce Kľačany na projekte „ Modernizácia zberu rastlinného odpadu v obci Kľačany a priľahlých obciach “.
Ďalej oboznámil poslancov s tým, že ešte 19.09.2011 bol oficiálny termín odovzdávania projektov
do 23.09. 2011. Ďalej starosta obce informoval, že 20.09.2011 sa medzi 14,00 až 15,00 hod.
dozvedel od projektového manažéra ing. Ľubomíra Burdu, že Ministerstvo životného prostredia SR
predľžilo termín odovzdávania projektov do 9.11.2011. Na základe týchto informácii starosta vysvetlil poslancom, že už nechcel toto mimoriadne zasadnutie OZ rušiť, ale naopak využiť toto
zasadnutie na oboznámenie sa poslancov s týmto pripravovaným projektom. Na to vyzval
prítomných poslancov, aby sa pýtali jeho a prizvaného hosťa ing. Ľ. Burdu k detailom
pripravovaného projektu, ktorý pojednáva o nákupe traktora s príslušenstvom, kontajnerového
nosiča a 4 kusov kontajnerov, ktoré by mali slúžiť občanom obce pri likvidácii biologicky
rozložiteľného rastlinného odpadu a zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok.
Ako prvý reagoval ing. Peter Fuska a obvinil starostu obce, že podpísal zmluvu s Hlohoveckou
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regionálnou rozvojovou agentúrou o spolupráci pri príprave projektu bez predošlého schválenia
OZ v Kľačanoch. Starosta obce mu na to odpovedal, že nebol povinný pred podpisom tejto zmluvy žiadať OZ v Kľačanoch o schválenie podpísania tejto zmluvy, nakoľko sa riadil smernicou
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ OBCE KĽAČANY pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov,
stavebných prác alebo na poskytovanie služieb, ktorá bola schválená OZ v Kľačanoch 14.08.2009.
Táto smernica je vypracovaná v súlade so zákonom o Verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. a jeho
novelou z apríla 2011. Na to poslanec ing. Peter Fuska zareagoval tak, že smernica o nakladaní
s majetkom obce sa obecným zastupiteľstvom prepracuje tak, že starosta si bude žiadať schválenie
nákupu tovaru aj v hodnote 5,00 Eur od obecného zastupiteľstva.
Ďalej starosta obce konštatoval, že uvedená zmluva bola zverejnená na webovej stránke obci Kľačany po jej podpise, že suma 990,00 EUR, ktorú má obecný úrad Kľačany ako objednávateľ uhradiť
poskytovateľovi služieb, t.j. Hlohoveckej regionálnej rozvojovej agentúre, bude uhradená až po
odovzdaní kompletného projektu objednávateľovi a následne na Ministerstvo ŽP SR.
Na to sa ho poslanec ing. Peter Fuska spýtal, kde zoberie obec finančné prostriedky na úhradu
Uvedených 990,00 EUR. Starosta obce na to odpovedal, že finančné prostriedky na úhradu
990,00 EUR obec má a že sa táto suma fin. prostriedkov následne premietne do úpravy rozpočtu obce pre rok 2011, ktorý je potrebné koncom roka 2011 upraviť aj z iných poslancom OZ
v Kľačanoch známych dôvodov.
Poslanec ing. Peter Fuska pokračoval vo svojej interpelácii a spochybnil prínos celého
predloženého projektu pre obec Kľačany. Ďalšie pochybnosti mal o tom, že kde obec nájde finančné
prostriedky v objeme 5% ( suma je 3 831,60 EUR ), čo činní finančnú spoluúčasť obce na celom
projekte.
Ďalej mu nebolo jasné, kde v budúcnosti zoberie obec finančné prostriedky na prevádzkovanie
uvedených strojov a mechanizmov, ako napr. plat obsluhy, náklady na PHM, náklady na
pravidelné prehliadky – STK, garážovanie a pod. Ďalej poslanec požadoval ekonomické
vyhodnotenie prínosu nákupu uvedenej techniky v horizonte 5 rokov. Ďalej ho ešte zaujímalo,
kde bude obec zneškodňovať tento biologický rastlinný odpad, ktorý občania umiestnia do
kontajnerov. Na jeho otázky reagovali starosta obce a projektový manažér ing. Ľ. Burda
následovne: - uviedli, že požadovanú ekonomickú štúdiu prínosu tohto projektu pre obec v
horizonte 5 rokov ešte nemajú pripravenú z toho dôvodu, že príprava tohto projektu si nevyžaduje takúto štúdiu. Ďalej uviedli, že podnetom pre realizáciu tohto projektu bolo získať pre
obec Kľačany uvedenú techniku za spoluúčasti 5%, ktorú by mohla obec a občania využívať
pri rôznych príležitostiach, aj mimo hlavného účelu využitia.
Ďalej starosta obce uviedol, že ak by bol projekt úspešný, tak by k jeho skutočnej ( fyzický
nákup uvedenej techniky ) realizácii prišlo až v roku 2013, kedy predpokladá, že obec Kľačany
bude mať finančné prostriedky na finančnú spoluúčasť 5% a na náklady spojené s prevádzkovaním uvedenej techniky. Ku konkrétnej kúpe techniky - mechanizmov , by došlo až po samotnom
výberovom konaní v transparentnom výberovom konaním dodávateľa, ktorého by sa zúčastnili
poslanci OZ Kľačany.
Projektový manažér ing. Ľ. Burda prisľúbil poslancovi ing.P.Fuskovi, že vypracuje
požadovanú štúdiu, ktorú mu starosta obce poskytne pri najbližšom zasadnutí obecnej rady,
prípadne na zasadnutí OZ.
Potom sa ing. Ľubomír Durda rozlúčil s poslancami OZ a opustil rokovanie OZ.
Poslanci sa rozhodli, že nakoľko nebolo predložené k schváleniu 5% spoluúčasti obce na
projekte ekonomické a technické zdôvodnenie projektu, obecné zastupiteľstvo navrhuje prerokovanie a schválenie predkladaného projektu na nasledujúcom OZ ( ktoré bude v mesiaci
október 2011 ), kde uvedené materiály budú poslancom zaslané aspoň 5 dní vopred pred
zasadnutím OZ.
Starosta podotkol poslancom OZ, že pre neho bude najjednoduchším riešením, keby
poslanci OZ tento projekt neschválili. Na to sa ho poslanci spýtali, ako to myslí? Starosta odpovedal,
že tým mu odpadne veľa starostí s vybavovaním predloženého projektu. Týmto projektom chcel
starosta pomôcť obci.

K bodu č. 7 - DISKUSIA:
Do diskusie sa prihlásila ing. Zdenka Babincová, ktorá uviedla, že rokovací poriadok OZ
Kľačany má nedostatky a konštatovala, že je potrebné ho doplniť. Následne sa k tomuto
diskusnému príspevku pripojil poslanec ing. P. Fuska, ktorý požiadal starostu obce, aby
upravil nedostatky v rokovacom poriadku. Ďalej odporučil starostovi obce aby zosúladil
VZN č.2/2008 – O nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce
Kľačany so súčasne platnou legislatívou.
Poslankyňa Ľ.Kovačiková na záver diskusie upozornila na potrebu pokosiť trávu na ceste k
IBV Brehy, na Školskej ulici, orezanie konárov, ktoré prečnievajú zo súkromného pozemku
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nad obecný chodník. Ďalej sa v rámci diskusie informovala u starostu obce o využívaní
miestnosti ( Stará pošta ), ktorá je súčasťou kultúrneho domu v Kľačanoch . Na to jej starosta
obce odpovedal, že súčasný nájomca KD p. Štefan Černý túto miestnosť poskytuje mládeži
obce Kľačany , aby sa v týchto priestoroch mohli stretávať a nezdržiavali sa v priestoroch
výčapu. O tomto informoval aj starostu obce a oboznámil ho s tým, že túto miestnosť poskytuje mládeži bezplatne. Ďalej, že el. energiu, ktorá je v tejto miestnosti spotrebovaná, hradí
z vlastných prostriedkov . Miestnosť otvára podľa potreby v popoludňajších hodinách a zatvára
o 22,00 hod. Na záver podotkol starosta, že mládež si túto miestnosť upravila na vlastné
náklady tak, aby spĺňala estetické a bezpečnostné podmienky.

K bodu č. 8 - Návrh uznesení

K bodu č. 9 - Záver
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce Ing. Róbert Kožík všetkým prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Zapísala: Elena Bardiovská

Overovatelia:
p. Radomír Sečány

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

p. Dušan Černý

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

Zápisnica napísaná dňa 22.09.2011

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