Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 12.01.2012
o 18,00 hod. v NPZ 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

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Voľba návrhovej komisie
5. Informácia o plnení uznesenia č. 65/2011, 67/2011 a 68/2011
6. Návrh na schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2012
7. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2012
8. Diskusia
9. Uznesenia
10. Záver

Rokovanie:
1. Rokovanie mimoriadneho zasadnutia OZ v Kľačanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Kožík,
ktorý privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov
a zhodnotil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec Ing. Peter Fuska prišiel na
zasadnutie OZ pred prejednávaním bodu č. 5 programu.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená p. Elena Bardiovská, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: p. Radomír Sečány a p. Veronika Ostrovská.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia.
Zároveň predložil prítomným poslancom návrh na zmenu programu a to vypustenie bodu č.6 – Návrh
na schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012.
Uznesenie č. 01/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zmenu programu mimoriadneho zasadnutia OZ,
t.j. vypustenie bodu č.6 z programu: Návrh na schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2012.
Upravený program mimoriadneho zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Voľba návrhovej komisie
5. Informácie o plnení uznesení č.65/2011, 67/2011 a 68/2011
6. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2012
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
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Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik – 6/7.
Ing. Peter Fuska nebol prítomný v zasadacej miestnosti.
Dňa 12.01.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na:
návrhovú komisiu:
predseda: p. Milan Poláčik
člen
: p. Dušan Černý
p. Ľudmila Kovačiková
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik .

Uznesenie č. 02/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda p. Milan Poláčik, členovia – p. Dušan Černý A P. Ľudmila Kovačiková.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p.Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik – 6/7.
Ing. Peter Fuska nebol prítomný v zasadacej miestnosti.
Dňa 12.01.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

5. Správa o plnení uznesenia č. 65/2011, 67/2011 a 68/2011
Starosta informoval prítomných poslancov, že uznesenia č. 65/2011, 67/2011 a 68/2011 zo zasadnutia
OZ dňa 14.12.2011 boli splnené.
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. 65/2011, 67/2011 a 68/2011 prednesenú starostom obce
Ing. Róbertom Kožíkom.

6. V tomto starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu na rok 2012 a výhľadový na rok
2013, 2014. Podrobne prešiel jednotlivé príjmové aj výdavkové kapitoly predloženého rozpočtu. Potom
dal slovo poslancom, či majú nejaké pozmeňovacie návrhy. Slova sa ujala poslankyňa Babincová
s tým, že navrhuje pozmeniť vo výdavkovej časti riadenie obce položku 637 035 ( dane ) zo sumy 20
000,-Eur na sumu 7 220,- Eur, z dôvodu, že obec bude za rok 2011 odvádzať daň z predaja
nehnuteľnosti – pozemkov, iba za 2 predané pozemky. Ďalej navrhla poslancom, že sumu vo výške 12
780,-Eur treba presunúť do inej kapitoly. Následne na to poslankyňa Kovačiková navrhla aby sa tieto
prostriedky použili na rekonštrukciu budovy OFK v Kľačanoch, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave
a pretože ju využívajú deti našej ZŠ s MŠ a iní hostia, je potrebné ju opraviť. Prítomní poslanci
jednohlasne súhlasili s jej návrhom.
Uznesenie č. 03/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2012 a 2013, 2014
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 12.01.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...................
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K bodu č. 7 - DISKUSIA:
Ako prvý sa do diskusie prihlásil poslanec R.Sečány.Navrhol,aby sa zakúpila ešte ďalšia informačná tabuľa obce,ktorá by bola umiestnená v blízkosti kostola a potravín DUO Černý pre lepšiu
informovanosť občanov o dianí v obci.
Do diskusie sa ďalej prihlásila poslankyňa Zdenka Babincová, ktorá prítomným občanom bližšie
zhrnula a špecifikovala jednotlivé položky príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, premietla im to do
starej meny (slovenské koruny) .
O slovo sa prihlásil občan Pavol Cvíčela, ktorý rozobral otázku prevádzkovania ČOV v obci Kľačany,
poukázal na to, že niektorí občania majú zlý prístup k využívaniu obecnej kanalizácie.
Ďalej oboznámil prítomných s tým, že vodomery sa priebežne vymieňajú, dávajú sa na repasáciiu
- kontrolu. Následne dostanú vodomery overenie na 6 rokov. Ročne sa vymení približne 30-40
vodomerov v našej obci.
Taktiež požiadal starostu obce, aby preveril stav verejného priestranstva za nákupným strediskom,
nakoľko sa tam tvorí skládka skla.
Starosta vysvetlil prítomným občanom, že obec po skolaudovaní obecnej kanalizácie pristúpi
k vypracovaniu VZN o odpadových vodách, kde budú zakotvené všetky podmienky prevádzkovania.
Občania, ktorí budú pripojení na obecnú kanalizáciu budú musieť s obcou podpísať zmluvu o používaní
obecnej kanalizácie. Práva a povinnosti bude obsahovať uvedené VZN.
Ďalej sa o slovo prihlásil občan Rastislav Brliť, ktorý sa informoval o spôsobe chlórovania vody
v obecnom vodovode. Starosta prítomným vysvetlil spôsob chlórovania vody, kontroly zo strany obce
ale aj Úradu verejného zdravotníctva.
Občan Miroslav Černý sa spýtal starostu obce, či sú nejaký neplatiči na daniach. Starosta mu
odpovedal, že vždy sa nájdu nejaký neplatiči. Obecný úrad postupne podniká jednotlivé kroky
k vymáhaniu neuhradených daní. Zákon o ochrane osobných údajov povoľuje zverejňovať neplatičov
až nad určitú neuhradenú sumu.
Občan František Fuska poukázal na zlý stav čakárne pri železničnej trati. Starosta mu odpovedal, že
táto čakáreň patrí ŽSR a v roku 2011 ju z vnútra vyčistili a vymaľovali. O jej ďalších úpravách sa bude
s kompetentnými pracovníkmi ŽSR jednať v tomto roku.
Občan Rastislav Brliť poukázal na to, že na autobusovej zástavke smerom na Sasinkovo by bolo dobré
umiestniť odpadový kôš. K tejto poznámke sa pripojila i poslankyňa Kovačiková.
Ďalej poukázal na prepadnutý chodník pred p. Ostrovskou na začiatku obce. Starosta mu odpovedal,
že v tomto roku rozpočet obce počíta s rekonštrukciou chodníka aj na tomto úseku.
K bodu č. 8 - Návrh uznesení
Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol poslanec Milan Poláčik.
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. Veronika Ostrovská

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

Zápisnica napísaná dňa 13.01.2012

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