Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 29.02.2012
o 18,00 hod. v NPZ v Kľačanoch
_________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ-7/7:

Ing. Róbert Kožík
7 poslancov – 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

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesenia č. 70/2011
Návrh na schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2012
Návrh na schválenie priameho predaja obecného pozemku par.č. 1484/64, reg. „C“ vo výmere
730 m2, ktorý je v rámci ÚP obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite
BREHY, k.ú. Kľačany
8. Správa o plnení rozpočtu za rok 2011
9. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011
10. Uznesenia
11. Diskusia
12. Záver

Rokovanie:
1. Rokovanie zasadnutia OZ v Kľačanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Kožík, ktorý
privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov a zhodnotil,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená p. Elena Bardiovská, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: p. Ľudmila Kovačiková a p. Milan Poláčik.
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. 04/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje program zasadnutia OZ bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali 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.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Dňa 29.02.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej
komisie:
predseda: p. Dušan Černý
člen:
Ing. Peter Fuska
člen:
Ing. Zdenka Babincová
Poslanci nemali k návrhu pripomienky, preto bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 05/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda p. Dušan Černý, členovia – Ing. Peter Fuska a Ing. Zdenka Babincová.
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, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik ,
Ing. Peter Fuska - 7/7.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Dňa 29.02.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

5. Správa o plnení uznesenia č. 70/2011
Starosta informoval prítomných poslancov, že uznesenie č. 70/2011 prijaté na zasadnutí OZ dňa
14.12.2011 bolo 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. 70/2011 prednesenú starostom obce Ing. Róbertom Kožíkom.

6. V tomto bode Ing. Alena Valková–hlavný kontrolór obce predniesla prítomným poslancom plán
činnosti HK obce Kľačany na I. polrok 2012. Poukázala na to, že tento bol vyvesený pred
rokovaním OZ na 15 dňovú pripomienkovú dobu do obecnej tabule.

Uznesenie č. 06/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje plán činnosti HK obce Kľačany na I. polrok 2012
bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali 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.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Dňa 29.02.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

7. V tomto bode starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na schválenie predaja obecného
pozemku v IBV – Brehy par. č. 1484/65 parc. registru „C“ – orná pôda, vo výmere 730 m2 pre kupujúceho Ing. Mariána Zeisela, bytom Hlohovec, Závalie č.1331/7B. Celková cena pozemku činní
sumu 20 593,30 EUR (730 m2 x 28,21 € = 20 593,30 EUR).

Uznesenie č.07/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku par.č. 1484/65 parcela
registru „C“ – orná pôda, vo výmera 730 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite BREHY, k.ú. Kľačany.
Kupujúci: Ing. Marián Zeisel, bytom 920 01 Hlohovec, Závalie č.1331/7B.
Celková suma za predávaný pozemok je 20 593,30 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 obcí.
Za prijatie uznesenia hlasovali 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.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Dňa 29.02.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

8. Správu o plnení rozpočtu za rok 2011 predniesla p. Elena Bardiovská. Vyhodnotenie rozpočtu bolo
vyvesené 15 dní pred rokovaním OZ v obecnej tabuli. Prítomní poslanci nemali pripomienky
k predloženému vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2011.

Uznesenie č. 08/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2011
bez výhrad.
Za prijatie uznesenia hlasovali 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.
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Dňa 29.02.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

9. Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2011.
Upozornil poslancov, že za mesiace október, november a december roku 2010 sa dianie v našej
obci nedostalo (nezapísalo) do kroniky obce a je potrebné toto obdobie doplniť z dôvodu, že sa
v našej obci udiali niektoré závažné udalosti, napr. komunálne voľby, kde došlo k zmene starostu
obce a obecného zastupiteľstva.
Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné uvedené mesiace za rok 2010 doplniť a náväzne na to
pokračovať s udalosťami roku 2011, ktoré boli predložené ako návrh zápisu do kroniky. Za rok 2011
treba doplniť ešte chýbajúce udalosti, napr. sčítanie ľudu, rómska zábava a pod.
Uznesenie č. 09/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
a) neschvaľuje predložený text návrhu zápisu do kroniky za rok 2011.
Za schválenie predloženého textu návrhu zápisu do obecnej kroniky hlasovalo: 0
Proti: hlasovalo 7/7 poslancov - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila
Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan
Poláčik Zdržalo sa: 0
b) doporučuje obecnej kronikárke predložiť návrh zápisu udalosti v obci za mesiace október,
november a december roku 2010 a tieto predložiť spolu s doplneným návrhom zápisu udalosti za
rok 2011 na najbližšie zasadnutie OZ v Kľačanoch.
Dňa 29.02.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

10. K bodu č. 10 - Návrh uznesení
Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol poslanec Dušan Černý.

11. K bodu č. 11 - DISKUSIA
Do diskusie sa prihlásil poslanec Radomír Sečány a informoval sa u starostu obce, či jeho
požiadavka z minulého zasadnutia OZ ohľadom zakúpenia a umiestnenia novej obecnej tabule sa
realizuje. Starosta odpovedal, že uvedená záležitosť je v štádiu riešenia.
Ďalej sa obrátil s otázkou na starostu obce, čo sa robí vo veci bývalej internetovej stránky obce www.obecklacany.sk. Uvedenú otázku zdôvodnil nasledovne: ....veľa ľudí sa obracia na poslancov
OZ Kľačany (tí, ktorí nevedia, že obec Kľačany má novú web. stránku : www.obec-klacany.sk) a to
z toho dôvodu, že na tejto stránke je umiestnený nevhodný plagát s nevhodným textom.
Starosta prítomným poslancom a občanom vysvetlil, že vlastníkom tejto stránky je občan našej obce
Ľubor Jurena ml. Ďalej informoval prítomných, že sa o nevhodnosti obsahu tejto stránky rozprával
osobne s jej majiteľom. Pri tomto rozhovore starosta obce vysvetlil majiteľovi web.stránky, že
nevhodnosť obsahu tejto stránky škodí všetkým občanom našej obce, vrátane neho, nakoľko je
taktiež občanom obce Kľačany.
Na to reagoval poslanec R. Sečány, že navrhuje aby za obec Kľačany – buď starosta obce, alebo
poslanci OZ v Kľačanoch poslali na ZMOS Jaslovské Bohunice informačný list o tejto skutočnosti
spolu s kópiou obrázka z uvedenej internetovej stránky. Ďalej sa vyjadril, že nemá problém pripraviť
návrh znenia textu tohto listu.
Ďalej poslanec Radomír Sečány predniesol úvahu o tom, či by nebolo dobré podmieniť predaj
obecných pozemkov v lokalite IBV–BREHY a to napr.: ... postavením rodinného domu do určitého
termínu, trvalým pobytom stavebníka, atď. Podotkol, že obec prichádza o dane, ktoré plynú
z trvalého pobytu občanov, nakoľko sa na zakúpených pozemkoch väčšinou nestavia.
Poslanec R. Sečány poďakoval organizačnému výboru 2. reprezentačného obecného plesu za
prácu súvisiacu s prípravou a zabezpečením tejto spoločenskej akcie.
Na interpeláciu poslanca Sečányho nadviazala poslankyňa Kovačiková, ktorá poďakovala všetkým
sponzorom, poslancom OZ Ing. P.Fuskovi, D.Černému, R.Sečánymi ako aj ostatným, ktorí sa
pričinili o dôstojný priebeh tejto akcie. Taktiež poďakovala p. Kaššákovi za pomoc a p. Štefanovi
Černému, ktorý poskytol bezplatne priestory KD.
Ďalej poslankyňa Kovačiková vyjadrila názor, že priestory KD by mali byť lepšie udržiavané, že nie
je dobrou vizitkou, ak sa v týchto priestoroch nachádzajú napr. pavučiny alebo plesne.
Ďalej vystúpil poslanec Dušan Černý a dotazoval sa starostu obce ohľadom firmy, ktorá
zabezpečuje odvoz železného šrotu v našej obci. Starosta informoval prítomných, že odvoz žel.
šrotu zabezpečuje firma EKOZBER-Ivan Šimko z Hlohovca. Táto firma už niekoľko rokov poskytuje
našej obci dva veľkoobjemové kontajnery bezplatne.
Starosta obce podotkol, že ak by obec chcela zakúpiť takéto kontajnery, tak by stáli cca 1 500,00
EUR/kus ako nové alebo cca 500,00 EUR/ kus za použité. Tieto kontajnery sú umiestnené na
obecnom pozemku, vedľa novej požiarnej zbrojnice a o poriadok sa stará pán Pavol Cvíčela.
Obec Kľačany neprenajíma tento pozemok uvedenej firme, nakoľko užíva tieto kontajnery bezplatne.
Na záver vyzval starosta obce poslanca D. Černého a ostatných poslancov, ak im tento stav
nevyhovuje, aby predložili nový návrh riešenia tejto záležitosti, ktorá by bola pre obec výhodnejšia.
Ďalej vystúpil občan Ján Ulianko a poukázal na to, že je treba opraviť časť strechy na kultúrnom
Dome Kľačany. Starosta obce odpovedal, že vie o tomto probléme a tento rok je na pláne oprava
tejto strechy.
Ďalej sa spýtal starostu obce, či sa plánuje výstavba kanalizácie v časti obce – „ulička“. Na to mu
starosta odpovedal, že výstavba tejto časti kanalizácie by bola finančne náročná a vynaložené
finančné prostriedky by neboli primerané k využitiu (pripojené iba 2 domy) a návratnosti investícií.
Na záver diskusie sa opýtal starostu obce pán V. Jankovič, kedy sa opraví zábradlie na mostíku pri
rod. dome Š. Šemeláka. Starosta odpovedal, že opravy všetkých zábradlí v obci budú realizované
v najbližšej dobe.

12. K bodu č. 12 - Záver
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce Ing. Róbert Kožík všetkým prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Zapísala: Elena Bardiovská

Overovatelia:

p. Ľudmila Kovačiková

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

p. Milan Poláčik

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

Zápisnica napísaná dňa 02.03.2012

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

