Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 19.10.2011
o 18,00 hod. v novej požiarnej zbrojnici

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ 7/6:

Ing. Róbert Kožík
6 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý,
p. Radomír Sečány
Ospravedlnený:
p. Milan Poláčik
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alena Valková
Občania:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 16.09.2011.
Návrh na schválenie dodatku č. 1/2011 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách o školských zariadeniach.
Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2010 obce Kľačany.
Vyhodnotenie rozpočtu obce Kľačany za I. polrok 2011.
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011.
Návrh na schválenie priameho predaja obecného pozemku par.č. 1484/61, parc.reg.C,
vo výmere 714 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Brehy, k.ú.Kľačany.
Informácia o zmluve podpísanej s firmou Grace Slovakia, s.r.o.Hlohovec.
Informácia o zmluve podpísanej s Emíliou Hrobárovou, Hlohovec.
Informácia o zmluve podpísanej s Hlohoveckou regionálnou rozvojovou agentúrou
Trnavského samosprávneho kraja.
Zhodnotenie činnosti obecnej rady za 1. polrok 2011.
Zhodnotenie činnosti obecných komisií za 1. polrok 2011.
Návrh na odsúhlasenie výšky finančnej čiastky určenej na vianočné posedenie starostu
obce s dôchodcami.
Diskusia.
Návrh uznesenia.
Záver.
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Rokovanie:
1.

Rokovanie OZ v Kľačanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Kožík, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov
a zhodnotil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2.

Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená poslankyňa p. Ľudmila
Kovačiková, za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení poslanci: p. Dušan
Černý, p. Radomír Sečány.
Prítomní 6 poslanci- Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

3.

V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom
zasadnutia. Následne poslankyňa Ing. Zdenka Babincová podala návrh na doplnenie
programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch konaného dňa 19.10.2011
v tomto znení: Za bod č. 5 doplniť nový bod č. 6 - Poverenie finančno a sociálnoekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kľačanoch v súčinnosti s hlavnou
kontrolórkou obce Kľačany na spracovanie nového návrhu Zásad hospodárenia
s majetkom obce Kľačany a navrhla upraviť číslovanie ďalších bodov programu. Ako
dôvod uviedla:
 zosúladenie s platnou legislatívou (zapracovanie zmien v legislatíve od dátumu
11.2.2008)
 transformácia zásad a kompetencií pri nakladaní s majetkom obce podľa
návrhov nového obecného zastupiteľstva pri obecnom úrade Kľačany.
Následne požiadala starostu obce, aby dal hlasovať za program zasadnutia vrátane
návrhu na doplnenie programu rokovania.

Uznesenie č. 46/2011
OZ v Kľačanoch schvaľuje predložený program zasadnutia vrátane návrhu na
doplnenie programu za bod č. 5 doplniť bod č. 6 a následné prečíslovanie bodov.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 6 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan
Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská.
Doplnený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Prerokovanie upozornenia prokurátora zo dňa 16.09.2011.
2

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poverenie finančnej a sociálno-ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve
v Kľačanoch v súčinnosti s hlavnou kontrolórkou obce Kľačany na spracovanie
nového návrhu Zásad hospodárenia s majetkom obce Kľačany.
Návrh na schválenie dodatku č. 1/2011 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách o školských zariadeniach.
Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2010 obce Kľačany.
Vyhodnotenie rozpočtu obce Kľačany za I. polrok 2011.
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011.
Návrh na schválenie priameho predaja obecného pozemku par.č. 1484/61, parc.reg.C,
vo výmere 714 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Brehy, k.ú.Kľačany.
Informácia o zmluve podpísanej s firmou Grace Slovakia, s.r.o.Hlohovec.
Informácia o zmluve podpísanej s Emíliou Hrobárovou,Hlohovec.
Informácia o zmluve podpísanej s Hlohoveckou regionálnou rozvojovou agentúrou
Trnavského samosprávneho kraja.
Zhodnotenie činnosti obecnej rady za 1. polrok 2011.
Zhodnotenie činnosti obecných komisií za 1. polrok 2011.
Návrh na odsúhlasenie výšky finančnej čiastky určenej na vianočné posedenie starostu
obce s dôchodcami.
Diskusia.
Návrh uznesenia.
Záver.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ..................

4.

V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na:
návrhovú komisiu:
predseda: p. Veronika Ostrovská
člen:
Ing. Zdenka Babincová
Ing. Peter Fuska
Za predložený návrh návrhovej komisie hlasovali všetci 6 prítomní poslanci –
Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila
Kovačiková, Veronika Ostrovská.
Uznesenie č. 47/2011
OZ v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
predseda: p. Veronika Ostrovská
člen:
Ing. Zdenka Babincová
Ing. Peter Fuska
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie. Za predložený návrh
návrhovej komisie hlasovali všetci 6 prítomní poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan
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Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková,
Veronika Ostrovská.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
5.

Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom listu, ktorý obec obdržala z Okresnej
prokuratúry Piešťany zo dňa 16.09.2011 vo veci: Postup obce Kľačany pri prevode
vlastníctva nehnuteľného majetku za rok 2010, kedy okresná prokuratúra zistila
v Správe katastra nedostatky pri prevode nehnuteľného majetku obce Kľačany.
Starosta obce konkrétne prečítal upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry
Piešťany, ktoré zaslala JUDr. Michaela Marková. Na základe uvedených skutočností
obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo upozornenie prokurátora dňa
19.10.2011 s tým, že obec vypracuje zoznam náležitostí, ktoré treba odovzdať do
správy katastra pri predaji nehnuteľností.
Prítomní 6 poslanci- Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
upozornenie OP Piešťany. Upozornenie okresného prokuratóra v Piešťanoch je
súčasťou tejto zápisnice.

6.

Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová k tomuto bodu programu vysvetlila dôvod
potrebný pre zmenu zásad hospodárenia s majetkom obce.
 zosúladenie s platnou legislatívou (zapracovanie zmien v legislatíve od dátumu
11.2.2008)
 transformácia zásad a kompetencií pri nakladaní s majetkom obce podľa
návrhov nového obecného zastupiteľstva pri obecnom úrade Kľačany.
Následne k tomuto bodu programu prečítala návrh uznesenia.
 Zároveň hlavná kontrolórka obce Ing. Valková uviedla, že bude potrebné
vykonať revíziu všetkých VZN, smerníc a zásad.
Uznesenie č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch poveruje finančnú a sociálno-ekonomickú
komisiu pri Obecnom zastupiteľstve v Kľačanoch a hlavnú kontrolórku obce Kľačany
na spracovanie nových zásad hospodárenia s majetkom obce do 30 dní.
Za predložený návrh hlasovali všetci 6 prítomní poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan
Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta....................

7.

V tomto bode programu starosta obce Ing. Kožík predložil poslancom na schválenie
dodatok č. 1/2011 k VZN č.4/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach. Ako prvá reagovala poslankyňa Ing.
Zdenka Babincová a pýtala sa starostu obce, aby vysvetlil na základe čoho dáva návrh
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na zvýšenie cien stravného. Následne starosta vysvetlil, že toto zvýšenie je potrebné
urobiť v zmysle Vyhlášky MŠ SR nakoľko sa zvýšila čiastka na stravnú jednotku a je
potrebné pokryť výšku týchto nákladov.
Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh dodatku č. 1/2011 k VZN
č. 4/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
Za prijate návrhu hlasovali všetci 6 poslanci- Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír
Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.

Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
8.

Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy obce Kľačany za rok 2010
bližšie vysvetlila prítomným pani Bardiovská, pracovníčka obecného úradu.
S týmto materiálom poslanci boli oboznámení vopred.
Nakoľko sa v Konsolidovanej výročnej správe vyskytli formálne chyby, tak pani
poslankyňa Ing. Zdenka Babincová navrhla toto schválenie odložiť a odstrániť
nedostatky, ktoré sa nachádzajú v tejto správe.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie Konsolidovanej výročnej správy .
Za tento návrh hlasovalo 0 poslancov.
Proti tomuto návrhu hlasovali všetci 6 poslanci- Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
Starosta obce skonštatoval, že návrh nebol prijatý.
Uznesenie č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce
Kľačany za rok 2010 s tým, že bude schválenie prerokované na nasledujúcom OZ.
Proti tomuto návrhu hlasovali všetci 6 poslanci- Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

9.

V tomto bode programu pani Bardiovská vyhodnotila plnenie rozpočtu obce Kľačany
za I. polrok 2011. Odpovedala na otázky poslancov a bližšie vysvetlila čerpanie
jednotlivých položiek rozpočtu. Zároveň poslankyňa p. Kovačiková požiadala pani
Bardiovskú, aby na nasledujúce zastupiteľstvo spracovala plnenie rozpočtu obce
podľa jednotlivých položiek za obdobie 1-9/2011.
Prítomní 6 poslanci- Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2011, ktoré predniesla pani Bardiovská.
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10.

Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011 predniesla hlavná kontrolórka obce
Ing. Valková. Bližšie špecifikovala jednotlivé príjmové a výdavkové položky.
Uviedla, že bola uskutočnená kontrola príjmov, výdavkov, záverečný účet,
konsolidovaná závierka. Taktiež bola uskutočnená kontrola splatnosti prijatých faktúr
za rok 2010 ako aj zostávajúce záväzky o pôžičkach. Správa hlavnej kontrolórky bude
súčasťou tejto zápisnice.
Prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2011, ktorú predniesla hlavná kontrolórka
obce Ing. Valková.

11.

Starosta obce Ing. Róbert Kožík prítomným poslancom predložil návrh na schválenie
predaja obecného pozemku, par.č. 1484/61, parc.reg.C, vo výmere 714 m2, ktorý je
v rámci územného plánu obce Kľačany v lokalite Brehy určený na individuálnu
bytovú výstavbu RNDr. Pavel Hulala, bytom 920 01 Hlohovec, ul. Šomodská
2351/16.
Uznesenie č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj obecného pozemku par.č.
1484/61 parcela reg.C, - orná pôda, vo výmere 714 m2, ktorý je v rámci územného
plánu obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Brehy,
katastrálne územie Kľačany, RNDr. Pavel Hulala, bytom 920 01 Hlohovec, ulica
Šomodská 2351/16. Celková suma za predávaný pozemok je 20 141,94 EUR. Cena za
1 m2 je 28,21 EUR. Kupujúci nie je osobou vymedzenou podľa §9a, ods. 6 a 7 zákona
č. 138/1991 o majetku obci.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan
Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

12.

Starosta obce Ing. Róbert Kožík v tomto bode programu informoval prítomných
poslancov o podpísaní zmluvy s firmou Grace Slovakia, s.r.o. Hlohovec. Zmluva bola
podpísaná na hodnotu 2517,60 EUR vrátane DPH. Táto firma vykonávala práce na
multifunkčnom ihrisku. Starosta obce upresnil, že sa tu robili výkopové práce,
upevnili sa dva stožiare, sieť a boli uskutočnené práce, ktoré s tým súvisia.
Poslankyňa p. Ostrovská sa spýtala, či sa robil aj výber na dodávateľskú firmu.
Starosta informoval, že sa nemuselo robiť výberové konanie, nakoľko išlo o zákazku
s nízkou hodnotou. No napriek tomu boli oslovené dve firmy, ale z hľadiska
bezpečnostných a technických parametrov, vyhovovala lepšie táto firma.
Poslanec Ing. Peter Fuska upozornil na to, že v rozpočte bude potrebné na túto činnosť
opraviť sumu.
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Prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
informáciu o podpísaní zmluvy s firmou Grace Slovakia, s.r.o. Hlohovec.
13.

Starosta obce informoval prítomných, že podpísal zmluvu o nájme nebytových
priestorov, kde predmet nájmu je nákupné stredisko a sklad, nakoľko pôvodná zmluva
s firmou Kovex pánom Hrobárom stratila platnosť o prenájme týchto nebytových
priestorov dňa 28.09.2011. Počnúc dňom 29.9.2011 bola podpísaná nová zmluva
o nájme nebytových priestorov medzi obcou Kľačany ako prenajímateľom a Emíliou
Hrobárovou, Okružná 32, 920 01 Hlohovec ako nájomcom.
Poslankyňa p. Kovačiková sa spýtala starostu obce, či firma Kovex – Milan Hrobár
má vysporiadané záväzky voči obci. Na to starosta odpovedal, že za rok 2010 má
uhradené všetky faktúry, no nemá ešte zaplatené za tento rok t.j.2011.
Poslanec Ing. Peter Fuska k tomuto bodu programu uviedol, že OZ nemôže brať na
vedomie informáciu o podpísaní zmluvy, ale OZ ju musí v zmysle platnej legislatívy
po uskutočnení výberového konania schvaľovať.
Následne starosta obce Ing. Róbert Kožík dal hlasovať, kto je za schválenie zmluvy
o nájme nebytových priestorov, kde predmet nájmu je nákupné stredisko a sklad
medzi obcou Kľačany ako prenajímateľom a Emíliou Hrobárovou bytom Okružná 32,
920 01 Hlohovec.
Poslanci hlasovali nasledovne:
5 poslancov hlasovalo za schválenie zmluvy – Ing. Peter Fuska, Radomír Sečány,
Ľudmila Kovačiková, Ing. Zdenka Babincová, Veronika Ostrovská.
0 poslancov bolo proti, zdržal sa 1 poslanec – Dušan Černý.
Starosta obce skonštatoval, že zmluva o nájme bola schválená.
Uznesenie č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schválilo zmluvu o nájme nebytových priestorov,
kde predmet nájmu je nákupné stredisko a sklad, medzi obcou Kľačany ako
prenajímateľom a pani Emíliou Hrobárovou, bytom Okružná 32 920 01 Hlohovec ako
nájomcom od 29.9.2011 do 28.9.2012.
5 poslancov hlasovalo za schválenie zmluvy – Ing. Peter Fuska, Radomír Sečány,
Ľudmila Kovačiková, Ing. Zdenka Babincová, Veronika Ostrovská.
0 poslancov bolo proti, zdržal sa 1 poslanec – Dušan Černý.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

14.

Starosta obce Ing. Róbert Kožík informoval prítomných o podpísaní zmluvy
s Hlohoveckou regionálnou rozvojovou agentúrou Trnavského samosprávneho kraja,
kde predmetom bolo poskytnutie poradenstva pri vypracovaní projektu. Do obce sa
mal zakúpiť traktor s nosičom kontajnerov na uskladnenie biologicky rozložiteľného
odpadu. Spoluúčasť obce by mala byť 5% a 95 % by malo byť financované z fondov.
Zmluva bola podpísaná na vypracovanie projektu a poskytnutie obci Kľačany
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a odovzdanie na ŽP SR v Bratislave v hodnote 990,- EUR. Na minulom mimoriadnom
obecnom zastupiteľstve, konanom dňa 20.9.2011 v kancelárii obecného úradu, bol
prítomný aj poradca, ktorý tento projekt spracovával.
Následne starosta obce informoval, že ho poslanec Ing. Fuska Peter obvinil zo
zneužitia obecných financií za účelom osobného obohatenia, tak sa rozhodol túto
zmluvu zrušiť. Takže táto zmluva je už neplatná a obec Kľačany sa ďalej nepodieľa na
tomto projekte. Vzhľadom k uvedenému obvineniu vyzval starosta obce poslanca Ing.
Fusku Petra, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Na to poslanec Ing. Peter Fuska
reagoval otázkou: „To myslíš vážne starosta?“ a dal priestor na vyjadrenie ostatným
poslancom.
Ako prvý vystúpil poslanec p. Radomír Sečány a bližšie konkretizoval obsah
zápisnice, ktorú z mimoriadneho zastupiteľstva pripomienkoval aj spolu s druhým
overovateľom poslancom p. Dušanom Černým. Nakoľko si chcel overiť niektoré
rozporné vyjadrenia, zaslal zápisnicu všetkým poslancom na vyjadrenie, ktorí ju
následne podpísali a overenú od JUDr. Vorelovej zaniesol na obecný úrad. Poslanec
pán Poláčik súhlasil s verziou zápisu z obecného úradu.
Ďalej sa o slovo prihlásila poslankyňa Ing. Zdenka Babincová, ktorá uviedla, že
vyjadrenie poslanca Ing. Petra Fusku na adresu starostu obce Ing. Róberta Kožíka
nezaregistrovala v plnom rozsahu, nakoľko došlo k nemu pred oficiálnym otvorením
rokovania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.9.2011, kedy ešte neboli všetci
poslanci prítomní. Ďalej uviedla, že je veľmi prekvapená z tohto problému a tiež
súhlasí s obsahom zápisnice, ktorá bola spripomienkovaná overovateľmi. Čo sa týka
poslanca Ing. Fusku Petra uviedla, že v plnom rozsahu súhlasí s požiadavkami, ktoré
vyslovil v súvislosti s projektom na adresu starostu, resp. spracovateľa projektu Ing.
Burdu. Ďalej poslankyňa Ing. Zdenka Babincová informovala prítomných, že ju
starosta obce oslovil, aby zvolala radu, čo následne aj urobila. Na obecnú radu
prizvala aj poslanca p. Dušana Černého, nakoľko programom rokovania bolo
prehodnotenie textu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 20.09.2011.
K tomuto prečítala zápisnicu z obecnej rady zo dňa 23.09.2011, kde oznámila
prítomným, že počas rokovania zistila, že starosta obce Ing. Róbert Kožík bez súhlasu
prítomných nahráva priebeh rokovania obecnej rady na súkromný mobilný telefón.
Starosta obce Ing. Robert Kožík bol upozornený na to, či si je vedomý, že priebeh
rokovania nahráva nelegálne v rozpore so zákonom a je to trestné. Po tomto zistení
členovia obecnej rady a prizvaný poslanec, ktorý bol overovateľom zápisnice, neboli
ochotní v rokovaní pokračovať a opustili kanceláriu starostu. Ing. Babincová pre toto
konanie vyzvala starostu obce, aby sa vzdal svojej funkcie.
Starosta obce na interpeláciu poslankyne Ing. Zdenky Babincovej povedal, že poslanci
vedeli, že ich nahráva. Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová oponovala, že poslanci
nevedeli o nahrávaní a ďalej sa starostu pýtala, na aký účel nahrával priebeh
rokovania obecnej rady na súkromný mobil, že stačilo sa spýtať prítomných, či môže
z rokovania urobiť zvukový záznam. No starosta následne uviedol, že to, čo si bude
nahrávať pre vlastné účely, nie je trestným činom, trestným činom by to bolo vtedy, ak
by záznam použil ďalej . Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová reagovala požiadavkou
na zakúpenie diktafónu.
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Ako ďalšia vystúpila poslankyňa p. Kovačiková, ktorá tiež potvrdila, že spolu
s poslankyňou p .Ostrovskou prišli tesne pred začiatkom mimoriadneho zastupiteľstva
a nevedia o tomto probléme. No následne poslankyňa p. Kovačiková povedala, že
predsa musia platiť určité pravidlá, kedy zasadnutie obecného zastupiteľstva začína
a kedy končí a nemajú sa v zápise objavovať informácie z pred zasadnutia OZ a tiež
ani informácie po zasadnutí oficiálneho obecného zastupiteľstva. Sama uviedla, že
nemá problém s tým čo povedala, ale to čo sa pýtala a požadovala po zasadnutí OZ,
nemá v zápisnici čo robiť. Uviedla, že existujú tri rozdielne zápisnice z mimoriadneho
zastupiteľstva. Jedna od zapisovateľky p. Bardiovskej, ďalšia spripomienkovaná
zápisnica od overovateľov a posledná, ktorá sa nachádza na webovej stránke obce
a bola následne doplnená o ďalšie informácie. K tomuto poslankyňa p. Kovačiková
povedala, že nevie posúdiť, či sa to náhodou nemá považovať aj za falšovanie alebo
pozmeňovanie údajov. Starosta obce Ing. Róbert Kožík k tomuto uviedol, že zápisnica
bola doplnená, lebo predchádzajúce neboli ním podpísané. V závere svojho
vystúpenia poslankyňa Kovačiková povedala, že súhlasí s obsahom zápisnice, ktorá
bola spripomienkovaná overovateľmi. Následne informovala prítomných, že
poslancovi Ing. Fuskovi Petrovi sa poďakovala, e-mailom za jeho vystúpenie počas
mimoriadneho zastupiteľstva, lebo tak odborne, zodpovedne a s takým nadhľadom by
to určite iný nedokázal.
Ako posledný vystúpil poslanec Ing. Peter Fuska a povedal starostovi obce, že jeho
vyjadrenie bolo, že „zneužil situáciu vo svoj prospech“. Taktiež povedal, že vie, že je
tŕňom v oku, ale nebude reagovať.
Poukázal, že by mal byť vypracovaný plán OZ. Bolo zvolané mimoriadne
zastupiteľstvo, ale malo byť verejné, aby si občania mohli urobiť názor na daný
problém a zasadaniu obecného zastupiteľstva by malo predchádzať aspoň zasadnutie
obecnej rady. Na záver svojho vystúpenia povedal, že by mali veci prehodnotiť, lebo
chyba je na obidvoch stranách.
Prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
informáciu o podpísaní zmluvy s Hlohoveckou reg. Rozvojovou agentúrou
Trnavského samosprávneho kraja ako aj informáciu o následnom zrušení zmluvy.
15.

V tomto bode zhodnotenie činnosti obecnej rady za I. polrok 2011, starosta obce Ing.
Róbert Kožík informoval, že zasadnutia obecnej rady predchádzali zasadnutiam OZ do
konca júna. Väčšinou sa preberal program OZ. Starosta poukázal na to, že napriek
tomu, že obecná rada pracovala, k dnešnému dňu neeviduje na obecnom úrade ani
jednu zápisnicu.
Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová na to reagovala, že 3 zápisnice má vypracované,
ostatné že dopracuje a odovzdá na obecný úrad. Nakoľko nie je vypracovaný rokovací
poriadok, neboli jej jasné termíny odovzdávania, spôsob a forma archivácie zápisníc
zo zasadaní obecnej rady. Tento vytknutý nedostatok vysporiada.
Starosta obce Ing. Róbert Kožík povedal predsedníčke obecnej rady, že sa má
vypracovať rokovací poriadok obecnej rady.
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Následne poslanec Ing. Fuska Peter doplnil, že v zmysle zákona o obecnom zriadení
obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci OZ, písomnú agendu
orgánov obce a pod.
Prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
zhodnotenie činnosti obecnej rady za I. polrok 2011.
16.

K bodu zhodnotenie činnosti obecných komisií za I. polrok 2011 starosta obce Ing.
Róbert Kožík povedal, že za prvý polrok okrem komisie na ochranu verejných
činiteľov neeviduje žiadnu inú zápisnicu. Komisie majú zasadať jedenkrát za polrok.
Poslankyňa p. Kovačiková Ľudmila povedala, že komisia finančná a sociálnoekonomická zasadala 1-krát a je o tom vyhotovená zápisnica. Na vyzvanie starostu
obce prečítala zo zápisnice stanovisko komisie, ktoré mala u seba a bolo podpísané
starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom.
Následne starosta obce spochybnil formu a vzor zápisnice. Zápisnica bude odovzdaná
na OÚ.
Prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská.
berú na vedomie
zhodnotenie činnosti obecných komisií za I. polrok 2011.

17.

V tomto bode programu starosta obce Ing. Róbert Kožík predniesol návrh na
odsúhlasenie výšky finančnej čiastky určenej na „Vianočné posedenie starostu obce
s dôchodcami“. Pripomenul, že v rozpočte je na starostlivosť o starých občanov
vyčlenených 2000,- Eur.
Poslanec p. Radomír Sečány navrhol zabezpečiť dôchodcom stravné lístky v hodnote
7,- EUR na osobu a k tomu zabezpečiť občerstvenie. Poslanci súhlasili s týmto
návrhom a dohodli sa, že stravné lístky v hodnote 7,- EUR na osobu budú
zabezpečené pre občanov obce, ktorí ku dňu 31.12.2011 dovŕšia vek 62 rokov a viac.
Uznesenie č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje finančnú čiastku vo výške 7,- EUR na
každého občana obce, ktorý k 31.12.2011 dovŕši vek 62 rokov a viac, na „Vianočné
posedenie starostu s dôchodcami“, poriadané obecným úradom v mesiaci december
2011 vo forme stravných lístkov a malého občerstvenia.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 6 poslanci - Ing. Peter Fuska, Dušan
Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská.
Dňa 19.10.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
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K bodu č. 18 - DISKUSIA:
Starosta obce Ing. Róbert Kožík vyzval prítomných poslancov a občanov, aby
predložili svoje diskusné príspevky alebo položili svoje otázky.
1. Poslanec p. Radomír Sečány, požiadal starostu obce Ing. Róberta Kožíka, aby
doriešil vzťahy s pánom Uliankom Jozefom a uviedol, že sa stane, že lopta preletí
k nemu do dvora, že obec vynaložila nemalé finančné prostriedky na zvýšenie
siete na multifunkčnom ihrisku, tak aby aj on urobil ústretový krok a vrátil tieto
lopty.
Taktiež poslanec p. Radomír Sečány navrhol, že ak niekomu končí zmluva
uzatvorená s obcou, tak aby ho obec vyzvala aspoň mesiac dopredu.
Zároveň predniesol pripomienku k tomu poslednému mimoriadnemu
zastupiteľstvu, aby sa zakúpil diktafón a bude to aj archivovateľné a vyhneme sa
zbytočnému nedorozumeniu.
2. Poslanec pán Dušan Černý vo svojom príspevku povedal, že to bol on čo
pripomenul starostovi obce, že nájomná zmluva v nákupnom stredisku končí.
Uviedol, že fyzická osoba musí mať vyrovnané všetky záväzky voči obci a pre
objasnenie situácie Milan Hrobár – Kovex a Emília Hrobárová manželka.
3. Pán Banák vo svojom diskusnom príspevku uviedol, že výška záväzkov, ktoré
vznikli, neboli peniaze ani ukradnuté ani prejedené. Taktiež pripomenul ako má
obecná rada pracovať na základe jeho skúseností. Starostovi obce poradil, že jemu
môže obecná rada len pomôcť a na obecnom zastupiteľstve bude mať po
prejednaní na obecnej rade menej problémov. Ako príklad uviedol, že keď bol
starostom, tak v obecnej rade mal štyroch poslancov a ak sa na rade dohodli mal
zaručené, že všetko pri hlasovaní prejde aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
4. Poslanec Ing. Fuska Peter sa vyjadril k zasadnutiu obecnej rady a k počtu jej
členov, ktorý je teraz v zmysle zákona o obecnom zriadení. Tiež podotkol, že
chceme pracovať kultúrne, konštruktívne a zodpovedne, aby sa hľadali
kompromisy a pod.
5. Následne sa uskutočnila výmena názorov medzi starostom obce Ing. Róbertom
Kožíkom a prítomnými poslancami OZ.
6. Do diskusie vstúpila poslankyňa Ing. Zdenka Babincová a požiadala starostu obce
o ukončenie diskusie a posunutie sa v rokovaní na ďalší bod, nakoľko už bola
pokročilá hodina.
7. Poslanec pán Radomír Sečány navrhol stretnutie za 10-15 dní.
Diskusiu starosta obce Ing. Róbert Kožík následne ukončil.
K bodu č. 19 - Návrh uznesení
Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa pani
Veronika Ostrovská.
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K bodu č. 20 - Záver
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce všetkým prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.

Zapísala: Ľudmila Kovačiková

Overovatelia:
p. Radomír Sečány ...........................................
p. Dušan Černý

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

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