Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 15.11.2011
o 18,00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici v Kľačanoch
_________________________________________________________________________________

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Róbert Kožík
7/7 – Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková,
Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik
Ing. Alena Valková, hlavný kontrolór obce
Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie
Schválenie prevádzkového poriadku obecnej kanalizácie
Schválenie návrhu zmluvy o výpožičke obecného pozemku - parcely č.498/1
reg. ,,C“ za účelom umiestnenia reklamného zariadenia
7. Informácia o plnení uznesenia č. 51/2011 zo dňa 19.10.2011
8. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2010 obce Kľačany
9. Návrh na zmenu účelového určenia budovy základnej školy s.č. 55
(stará škola) parc.č. 183, reg. ,,E“ na nebytové priestory ostatné
10. Návrh na zrušenie obecných komisií:
– komisie verejného poriadku
– komisie stavebnej a územného plánovania
– komisie finančnej a sociálno-ekonomickej
11. Návrh na zrušenie obecnej rady
12. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny za účelom prípravy programu
zasadnutí obecného zastupiteľstva
13. Diskusia
14. Uznesenia
15. 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.
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2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená Ing. Alena Valková, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: p. Dušan Černý, 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. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje navrhnutý program zasadnutia 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 15.11.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta .............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie
návrhovej komisie:
predseda: p. Veronika Ostrovská
členovia : Ing. Zdenka Babincová
p. Milan Poláčik
Uznesenie č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda Veronika Ostrovská, člen – Ing. Zdenka Babincová, p. Milan Poláčik.
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 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
5. Starosta obce oboznámil poslancov s predpokladaným termínom kolaudácie zvyšnej časti
obecnej kanalizácie. Nakoľko obec očakáva vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie z environmentálneho fondu, je predpoklad ukončenia záverečných prác v priebehu
6 mesiacov.
Taktiež boli prítomní oboznámení s prevádzkovým poriadkom obecnej kanalizácie, ktorý
pozostáva z textovej a grafickej časti a je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Uznesenie č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje prevádzkový poriadok obecnej kanalizácie.
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 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
6. V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných s návrhom zmluvy o výpožičke
obecného pozemku – parcely č. 498/1 reg. „C“ s výmerou 713 m2 uvedenej na LV č. 1208
za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.
Žiadosť o prenájom časti parcely, ktorá je vo vlastníctve obce, predložil podnikateľský subjekt
GRYF media, s.r.o. so sídlom v Žiline.
Starosta obce upresnil lokalitu, kde sa nachádza pozemok a druh reklamného zariadenia, ktorý by
bol na ňom umiestnený. Konkrétne sa jedná o pozemok v okolí autobusovej zastávky,
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kde by boli umiestnené 2 samostatne stojace propagačno – informačné tabule (obojstranné)
o rozmere 5,1 m x 2,4 m na jednoduchej oceľovej dvojstĺpovej konštrukcii. V zmysle návrhu
zmluvy by protihodnotou za 4 roky výpožičky obecného pozemku bolo využívanie jednej plochy
informačnej tabule po dobu dvoch rokov na reklamné účely obce. Poslankyňa Ing. Babincová
podotkla, že by bolo vhodnejšie uzavretie zmluvy na dobu určitú a položila otázku ohľadom
podmienok vypovedania zmluvy v prípade jednej aj druhej strany. Poslanci kladne hodnotili
možnosť propagácie predaja obecných pozemkov, ale tiež poukázali na riziko stretu záujmov
reklám umiestnených na billboardoch. Taktiež zvažovali iné možnosti umiestnenia billboardov
na bezpečnejšom mieste z pohľadu dopravnej situácie.
Uznesenie č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje zmluvu o výpožičke obecného pozemku –
parcela č. 498/1 reg. „C“ s výmerou 713 m2 uvedenej na LV č. 1208 za účelom umiestnenia
reklamného zariadenia.
Za : 0 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa : 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková
Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik.
Dňa 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
7. Informácia o plnení uznesenia č. 51/2011 zo dňa 19.10.2011
Starosta obce Ing. Róbert Kožík informoval poslancov o vypracovaní a podpísaní Kúpnej zmluvy
na predaj pozemku v k.ú. Kľačany, parc.č. 1484/61 v lokalite IBV - Brehy medzi obcou Kľačany
a pánom RNDr. Pavlom Hulalom.
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. 51/2011 prednesenú starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom.
8. V tomto bode programu pani Bardiovská informovala poslancov o odstránení formálnych chýb
a nedostatkov v Konsolidovanej výročnej správe obce Kľačany za rok 2010. Zároveň poslankyňa
Ing. Babincová uviedla, že by bolo potrebné uviesť aj zdroj, z ktorého bol čerpaný údaj o počte
obyvateľov. Následne pani Bardiovská informovala prítomných, že údaje o počte obyvateľov
vykázané v konsolidovanej výročnej správe sú čerpané z programu KEO a potvrdila, že nie sú
totožné s údajmi vykazovanými štatistickým úradom a tiež s ručnou evidenciou počtu obyvateľov.
Starosta obce dal hlasovať za schválenie Konsolidovanej výročnej správy obce Kľačany za rok
2010.
Uznesenie č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Kľačany za
rok 2010 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 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
9. Starosta obce Ing. Róbert Kožík predniesol návrh na zmenu účelového určenia budovy základnej
školy s.č. 55 (stará škola), parcela č. 183, reg. „E“ na nebytové priestory ostatné.
Konštatoval, že budova dlhodobo neslúži účelovému určeniu majetku obce (školstvo, vzdelávanie
a výskum) a súčasný nájomca prejavil záujem o odkúpenie uvedených priestorov. Starosta ďalej
uviedol, že v právomoci obecného zastupiteľstva je schválenie zmeny účelu užívania budovy a
v prípade schválenia zmeny účelu užívania by bolo uskutočnené v postupných krokoch:
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rozdelenie parc.č. 183,
stanovenie hodnoty novovzniknutých parciel a nehnuteľnosti,
určenie spôsobu prevodu vlastníctva,
predaj v zmysle platnej legislatívy.

.
Uznesenie č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zmenu účelového určenia budovy základnej školy
súp. č. 55 (stará škola) parcela č. 183 reg. „E“ na nebytové priestory ostatné.
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 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
10. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zrušenie
obecných komisií:
– komisie verejného poriadku,
– komisie stavebnej a územného plánovania,
– komisie finančnej a sociálno-ekonomickej.
Uznesenie č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zrušenie obecných komisií, a to:
Komisie verejného poriadku
Komisie stavebnej a územného plánovania
Komisie finančnej a sociálno-ekonomickej
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 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
11. Starosta obce Ing. Róber Kožík predložil poslancom návrh na zrušenie obecnej rady.
Uznesenie č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zrušenie obecnej rady.
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 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
12. V tomto bode programu starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na zriadenie pracovnej
skupiny za účelom prípravy programu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zasadnutia pracovnej
skupiny by sa zúčastňovali poslanci obecného zastupiteľstva podľa toho, ako im to bude
dovoľovať pracovné vyťaženie. Všetci prítomní poslanci prejavili záujem byť členmi pracovnej
skupiny a následne starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu uvedeného v bode 12
programu zasadnutia.
Uznesenie č. 62/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny za účelom prípravy
programu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Členovia: všetci poslanci
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 7 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
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Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány,
p. Milan Poláčik.
Dňa 15. 11. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
13. Diskusia:
Starosta obce Ing. Róbert Kožík vyzval prítomných poslancov a občanov, aby predložili svoje
diskusné príspevky alebo položili svoje otázky.
-

-

-

-

-

Poslanec p. Milan Poláčik predložil požiadavku na orezanie alebo výrub stromov
z dôvodu ohrozenia priľahlej stavby p. Kováčika. Starosta obce odpovedal, že s touto
situáciou je oboznámený a zároveň dodal, že v priebehu mesiacov marec – apríl 2012
bude organizovaný orez – odstránenie rastového vrcholu prerastených stromov. Zároveň
starosta obce upozornil prítomných na postup v prípade plánovaného výrubu drevín, kedy
je potrebné predložiť „žiadosť o súhlas na výrub drevín“ na obecný úrad, táto je následne
postúpená na odbor životného prostredia, ktorý k žiadosti zaujme stanovisko.
Pán Miroslav Kaluža vo svojom diskusnom príspevku uviedol, že podobný problém
s prerastenými drevinami je aj v lokalite pri jeho rodinnom dome. Zároveň sa vyjadril
k prejednávanej výpožičke obecného pozemku a uviedol, že by bolo potrebné zvážiť aj
iné možnosti umiestnenia reklamnej plochy na obecnom pozemku, napr. pri hlavnej ceste
na začiatku obce smerom na Hlohovec.
Pán Jozef Urcikán v diskusnom príspevku tiež poukázal na problémy s čistením okolia
svojho domu a žľabov od lístia a úlomkov konárov z briez.
Poslanec p. Dušan Černý v diskusnom príspevku poukázal na medializovanú povinnosť
obecných úradov, ktoré sú povinné ambulantný predaj v obci vopred nahlasovať
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Starosta obce odpovedal, že
obec pred vyhlasovaním ambulantného predaja kontroluje všetky náležitosti v zmysle
zákona a povinnosť obce vopred nahlasovať ambulantný predaj preverí na príslušnej
správe.l
V ďalšej časti diskusného príspevku poslanec p. Dušan Černý zareagoval na predložený
informatívny prehľad plnenia rozpočtu obce za obdobie január až september 2011
a bližšie sa informoval o tom, aké výdavky sú zahrnuté v položke rozpočtu – „poplatok za
SOZA“. Na dotaz mu odpovedala pani Elena Bardiovská, pracovníčka OcÚ. Vysvetlila
mu, že ide o výdavky spojené s prevádzkou a retransmisou káblovej televízie v obci.
Poslankyňa p. Ľudmila Kovačiková poukázala na pretrvávajúce parkovanie áut popri
ceste pred opravovňou p. Miroslava Grmana. Na tento diskusný príspevok zareagoval p.
František Fuska s vyjadrením, že p. Grman chce vytvoriť parkovacie miesta prekrytím
priekop, ale nedostal povolenie. Ďalej pán František Fuska upozornil na vytváranie
skládky na cintoríne vedľa plota. Starosta obce odpovedal, že vytváranie skládok mimo
vyhradené miesto sa rieši priebežným čistením zamestnancom obecného úradu.
Poslanec p. Radomír Sečány sa informoval o tom, v akom štádiu riešenia je problematika,
ktorá sa týka vzťahov s p. Uliankom ohľadom preletu lôpt z multifunkčného ihriska.
Poslankyňa p. Veronika Ostrovská v rámci diskusie poukázala na zaburinený pozemok,
ktorý sa nachádza vedľa železničnej trate. Pán Miroslav Kaluža v rámci tohto príspevku
poukázal aj na obmedzený výhľad na železničnom priecestí, ktorému bráni nielen
prerastený pozemok, ale aj búdka a stromy. Starosta obce oboznámil prítomných s tým,
že oslovil ŽSR v súvislosti so zaburineným pozemkom v ich ochrannom pásme, ale zatiaľ
definitívne vyjadrenie neobdržal. Ďalej uviedol, že po skontaktovaní so zodpovednou
osobou ŽSR, dostal prísľub ohliadky.
Poslanec Ing. Peter Fuska oboznámil prítomných s problematikou ochranných pásiem.
Poslankyňa p. Ľudmila Kovačiková sa opýtala na to, kedy si kompetentní odvezú skládku,
ktorá sa nachádza uprostred obce oproti obecnému úradu. Zdôraznila, že 70 % odpadu
na skládke nie je odpadom našej obce.
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Poslankyňa p. Veronika Ostrovská poukázala na riziko zaplavenia pozemkov a v tejto
súvislosti sa spýtala na čistenie odvodňovacích kanálov. Starosta obce uviedol, že tento
problém je možné riešiť jedine agrotechnicky, a to vysádzaním hustosiatych obilnín
a trvalých porastov na ornej pôde, kde je zvýšené riziko splavovania a zosuvu pôdy
a dodal, že to konzultoval s vedením poľnohospodárskeho družstva v Hlohovci.

14.

Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa p. Veronika
Ostrovská.

15.

Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce Ing. Róbert Kožík všetkým prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Zapísala: Ing. Alena Valková
Overovatelia:
p. Dušan Černý

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

p. Radomír Sečány

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

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