Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 14.12.2011
o 18,00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici v Kľačanoch
_________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Ing. Róbert Kožík

Poslanci OZ:

4/7 – Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý,
p. Milan Poláčik

Zapisovateľka:

Elena Bardiovská

Občania:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Návrh na schválenie priameho predaja obecného pozemku č.1484/70
parc.reg.,,C“ vo výmere 728 m²,ktorý je v rámci ÚP obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Brehy,k.ú.Kľačany
Návrh na schválenie termínov zasadnutí OZ v Kľačanoch na rok 2012
Návrh na schválenie dodatku k zmluve o prevádzkovaní pohrebiska a Domu
smútku, uzatvorenej medzi obcou Kľačany a Zoltán Sarkőzi - Astra pohrebná služba, Špitálska
č.19, 949 01 Nitra
Návrh na schválenie dodatku k nájomnej zmluve o nájme nebytových
priestorov v budove starej školy s.č.55 uzatvorenej medzi obcou Kľačany
a p. Marekom Ďurišom, bytom 920 64 Kľačany 306
Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2011
Návrh na zmenu účelového určenia budovy základnej školy v Kľačanoch, s.č. 55
(stará škola) parc.č.183, reg. ,,E“ na : Iná budova – budova pre šport
Návrh na schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Kľačany
Návrh na schválenie rozpočtového provizória obce Kľačany
na obdobie január a február 2012
Diskusia
Uznesenia
Záver

Rokovanie:
1. Rokovanie OZ v Kľačanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Kožík, ktorý privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci a zhodnotil, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená Elena Bardiovská, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: Ing. Zdenka Babincová, p. Milan Poláčik. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
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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. 63/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje navrhnutý program zasadnutia bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12.2011, Ing. Róbert Kožík, starosta .............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie
návrhovej komisie:
predseda: p. Dušan Černý
členovia : Ing. Peter Fuska
p. Milan Poláčik
Uznesenie č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda Dušan Černý, člen – Ing. Peter Fuska, p. Milan Poláčik.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).

Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
5. Starosta obce Ing. Róbert Kožík predložil poslancom návrh Kúpnej zmluvy na priamy predaj
pozemku v k.ú. Kľačany, parc.č. 1484/70 parc.reg. „C“ vo výmere 728 m2 – orná pôda, ktorý
je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite
IBV - Brehy medzi obcou Kľačany a Mgr. Pavlom Střelcom a manželkou Evou, rod. Šturdíkovou,
bytom Hlohovec, ul. Gaštanová 2400/30. Celková suma za predávaný pozemok je 20 536,88 Eur.
Cena za 1 m2 je 28,21 Eur. Uviedol, že kupujúci nie sú osobami vymedzenými podľa § 9a,
ods. 6 a 7 zákona č.138/1991 o majetku obcí.
Uznesenie č. 65/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
priamy predaj obecného pozemku v k.ú. Kľačany, parc.č. 1484/70 parc.reg. „C“ vo výmere 728 m2
- orná pôda, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite IBV - Mgr. Pavlovi Střelcovi a manželke Eve, rod. Šturdíkovej, bytom Hlohovec,
ul. Gaštanová 2400/30. Celková suma za predávaný pozemok je 20 536,88 Eur. Cena za 1 m2 je
28,21 Eur. Kupujúci nie sú osobami vymedzenými podľa § 9a, ods. 6 a 7 zákona č.138/1991
o majetku obcí.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).

Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

6. Starosta prítomných poslancov oboznámil s návrhom na termíny zasadnutí OZ Kľačany v roku 2012. Navrhol termíny zasadnutí nasledovne: v mesiaci február 2012, apríl 2012, jún 2012,
august 2012, október 2012 a december 2012.
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Uznesenie č. 66/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
predložený návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 nasledovne: v mesiaci február
2012, apríl 2012, jún 2012, august 2012, október 2012 a december 2012.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

7. Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh dodatku k Zmluve o prevádzkovaní
Pohrebiska a Domu smútku v Kľačanoch. V dodatku obec Kľačany predlžuje zmluvu nájmu firme
Zoltán Sarkőzi - Astra pohrebná služba, ul. Špitálska č.19, 949 01 Nitra do 31.12.2012.
Uznesenie č. 67/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
dodatok k Zmluve o prevádzkovaní Pohrebiska a Domu smútku v Kľačanoch medzi firmou
Zoltán Sarkőzi - Astra pohrebná služba, 949 01 Nitra, Špitálska č.19 a obcou Kľačany,
zastúpenou starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
8. Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov v budove Starej školy č. 55 uzatvorenej medzi Obcou Kľačany a p. Marekom
Ďurišom , bytom Kľačany č. 306 o predĺžení nájomnej zmluvy do 31.03.2012.
Uznesenie č. 68/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
dodatok k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov v budove Starej školy č. 55
medzi obcou Kľačany v zastúpení starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom a p. Marekom
Ďurišom, bytom Kľačany č. 306.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

9. Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zrušenie uz.č. 59/2011 zo dňa
15.11.2011, v ktorom poslanci OZ Kľačany schválili zmenu účelového určenia budovy Starej
školy, Kľačany č. 55 na: nebytové priestory ostatné. Z dôvodu zdĺhavého a finančne
náročného procesu na Správe katastra nehnuteľností v Hlohovci pri prijatej zmene účelového
určenia budovy uz.č. 59/2011, Správa katastra odporučila zmeniť toto prijaté účelové určenie
budovy Starej školy,
prijatím nového uznesenia.
Uznesenie č. 69/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 59/2011 zo dňa 15.11.2011.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
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10. Starosta obce Ing. Róbert Kožík predniesol návrh na zmenu doterajšieho účelového určenia
budovy základnej školy, (starej školy), Kľačany s.č. 55, parcela č. 183, reg. „E“ na nové účelové
určenie, a to na: Iná budova – budova pre šport.
Uznesenie č. 70/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
nové účelové určenie budovy základnej školy (starej školy), Kľačany s.č. 55, parcela
č.183, reg. „E“ na nové účelové určenie,a to na: Iná budova – budova pre šport.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
11. Návrh vnútorného predpisu (smernice) - Zásady o hospodárení s majetkom obce Kľačany
predložila na schválenie prítomným poslancom zástupkyňa starostu obce Ing. Zdenka Babincová.
Poslanec p. Milan Poláčik sa vyjadril, že sa neoboznámil s obsahom návrhu tejto smernice
z dôvodu, že má v oprave PC a nemôže príjmať elektronickú poštu.
Uznesenie č. 71/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
predložený návrh Zásad o hospodárení s majetkom obce Kľačany a to:
Za prijatie uznesenia hlasovali 3 prítomní poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska,
p. Dušan Černý (3/4)
Proti: 0/4
Zdržal sa: p. Milan Poláčik (1/4)
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
12. Pred prerokovaním tohto bodu sa poslankyňa Ing. Zdenka Babincová vyjadrila, že poslanci
nemôžu schváliť rozpočtové provizórium. Konštatovala, že obec prechádza na rozpočtové
provizórium, pokiaľ do 31.12. bežného rozpočtového roka nedôjde k schváleniu rozpočtu obce na
nasledujúci rozpočtový rok.
Ďalej navrhla zmenu znenia bodu programu č.12.

Uznesenie č. 72/2011
OZ v Kľačanoch
schvaľuje
zmenu znenia bodu programu č.12. Nové znenie bodu č. 12 je: Informácia o rozpočtovom
provizóriu na rok 2012.
OZ v Kľačanoch
berie na vedomie,
že rozpočet na rok 2012 nebude schválený do 31.12.2011 a obec Kľačany bude hospodáriť
v zmysle zákon č. 583/2004 Z.z. a § 11.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 4 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter
Fuska, p. Dušan Černý, p. Milan Poláčik (4/4).
Dňa 14.12. 2011, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
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13. Diskusia:
Starosta obce Ing. Róbert Kožík vyzval prítomných poslancov a občanov, aby predložili svoje
diskusné príspevky, alebo položili svoje otázky.
-

-

-

-

P.Bardiovská sa prihlásila o slovo a odovzdala odkaz - poďakovanie od p. Viliama Hrčku,
jedného z organizátorov jubilejného 40.ročníka bežeckých pretekov „Kľačianska 10“
poslancom, ktorí prispeli sponzorským darom na toto podujatie. Jednalo sa o poslanca
Ing. Petra Fusku a poslanca Radomíra Sečányho.
Ďalej vystúpil občan Jozef Urcikán, ktorý predniesol otázky , ktoré ho zaujímali:
a) Kto mu nahradí škodu, za to, že si musí čistiť ríny od listov (briez) z priľahlého parku.
Ďalej sa dožadoval vypílenia uvedených stromov – briez.
b) Aké sú poplatky za pripojenie na KTV (káblovú televíziu).
c) Informoval sa o zaplatení daní a poplatkov zo strany občanov a ako sa rieši ich
prípadné nezaplatenie.
d) Ďalej za dožadoval informácie ohľadom zámeru predaja Starej školy, Kľačany,s.č.55.
On doporučuje aby to poslanci zvážili.
e) Ďalej sa pýtal, či má starosta služobný mobilný telefón alebo súkromný.
f) Zaujímalo ho chlórovanie vody v obecnom vodovode.
g) Ďalej konštatoval, že by mal byť schválený rozpočet pre rok 2012 .
Na jeho otázky odpovedal starosta obce:
Starosta obce opakovane vysvetlil p. Jozefovi Urcikánovi tak, ako na predošlom
zasadnutí OZ v novembri, že sa plánuje v mesiaci marec - apríl 2012 zrezanie uvedených
stromov - briez v takom rozsahu, aby sa predchádzalo uvedeným problémom, ktoré
uvádza p. J.Urcikán.
Ďalej starosta informoval prítomných o tom, že noví záujemcovia o pripojenie sa na KTV,
si hradia pripojenie v plnej výške podľa rozsahu a náročnosti pripojenia priamo firme,
ktorá realizovala a pre obec v súčasnosti vykonáva údržbu KTV. Po napojení im obecný
úrad Kľačany vypočíta čiastku poplatku za užívanie KTV v danom roku.
Starosta k otázke výberu daní a poplatkov podotkol, že menovite nemôže informovať kto
má a nemá zaplatené dane a poplatky, ale ho uistil, že výber daní a poplatkov sa za rok
2011 výrazne zlepšil oproti minulým rokom.
K otázke Starej školy starosta konštatoval, že sa musí ešte urobiť niekoľko následných
krokov, ktoré následne budú schvaľovať poslanci OZ pred samotným predajom tohto
majetku. Zmena účelového určenia Starej školy je tým prvým krokom.
Ďalej starosta odpovedal, že číslo svojho mobilu mu na požiadanie poskytne a nemá
vedomosť o tom, že by niekomu vedome nezdvihol telefón.
Ohľadom chlórovania vody, starosta obce vysvetlil p. J. Urcikánovi, že voda musí spĺňať
normou stanovené parametre. Obec má podpísanú zmluvu s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Trnave, ktorý dohliada na kvalitu vody. Chlórovanie vody je
nevyhnutné v určitých intervaloch robiť, aby boli dodržané normou stanovené
ukazovatele kvality vody.
Ďalej vysvetlil, že protokoly o skúškach kvality vody sú uložené na OcÚ v Kľačanoch a sú
občanom k dispozícii k nahliadnutiu.
Starosta obce ďalej vysvetlil p. J. Urcikánovi, že rozpočtové provizórium neznamená pre
našu obec žiadny problém, nakoľko naša obec počas rozpočtového provizória môže mať
výdavky za jeden mesiac cca 80 000,00 Eur, čo postačuje na plynulý a bezproblémový
chod obce v mesiaci január 2012. Ďalej podotkol, že rozpočet na rok 2012 sa bude
schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ , ktoré je plánované na február 2012.
Na záver sa prihlásil o slovo občan Marián Kašák, ktorý sa zaujímal o to, kto je povinný
zostaviť rozpočet obce.
Starosta obce oboznámil prítomných s postupom pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu
a v tejto súvislosti citoval príslušné ustanovenia zo Smernice o hospodárení s finančnými
prostriedkami obce Kľačany: časť IV. – Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce, § 8
– zostavovanie rozpočtu, § 9 – schvaľovanie rozpočtu a § 10 – rozpočtové provizórium .
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Diskusiu uzatvoril starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým
prítomným a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia.

14.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ prečítal poslanec p. Dušan Černý.

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

Zapísala: Elena Bardiovská
Kľačany, dňa 21.12.2011

Overovatelia:
Ing. Zdenka Babincová

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

Milan Poláčik

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

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