Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 18.04.2012
o 17,30 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

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
Informácia o plnení uznesenia č. 7/2012 a č. 9/2
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011
Návrh na schválenie VZN č.1/2012 o niektorých podmienkách držania psov v obci Kľačany
Návrh na schválenie príspevku pre miestnu organizáciu SZZ za brigádnickú činnosť pri údržbe
zelene na miestnom cintoríne v roku 2012
Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 0634975/00CRZ na odkúpenie obecného vodovodu a príslušných nehnuteľností
Určenie platu starostovi obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.
Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch
Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kľačany
Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstarávaní
Určenie spôsobu predaja obecných pozemkov: par.č. 183/2 vo výmere 250 m2, parc.č. 183/1 vo
výmere 256 m2 a Budovy pre šport s.č. 55 nachádzajúcej sa na par.č. 183/2 – parcely reg.“C“
v k.ú. obce Kľačany
Určenie predajnej ceny Budovy pre šport s.č. 55 nachádzajúcej sa na parc.č. 183/2 – parc. reg.
„C“ v k.ú. obce Kľačany
Určenei predajnej ceny m2 obecných pozemkov : parc.č. 183/2 o výmere 250 m2 a parc.č. 183/1
vo výmere 256 m2 – parcely reg. „C“ v k.ú. obce Kľačany
Uznesenia
Diskusia
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. Veronika Ostrovská a Ing. Peter Fuska.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia.
Pred schválením navrhnutého programu rokovania OZ poslanec Radomír Sečány predniesol
prítomným poslancom a starostovi obce návrh na zmenu programu a to v nasledovnom znení:
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Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba volebnej komisie
Informácie o plnení uznesenia č. 7/2012 a č. 9/2012
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011
Návrh na schválenie príspevku pre miestnu organizáciu SZZ za brigádnickú činnosť
pri údržbe zelene na miestnom cintoríne v roku 2012
9. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy č. 0634975/00CRZ na odkúpenie obecného vodovodu
a príslušných nehnuteľností
10. Návrh na schválenie VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany
11. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Kľačanoch
12. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kľačany
13. Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstarávaní
14. Voľba poslancov OZ Kľačany za členov pracovnej skupiny pre vyhodnocovanie zákaziek s
nízkou hodnotou pre tovary, služby a stavebné práce od 1 000,00 EUR do 10 000,00 EUR
15. Správa volebnej komisie o výsledkoch voľby poslancov OZ Kľačany na členov pracovnej
skupiny pre vyhodnocovanie zákaziek s nízkou hodnotou pre tovary, služby a stavebné práce
od 1 000,00 EUR do 10 000,00 EUR
16. Návrh na preverenie postupu zadania zákazky na likvidáciu stavebnej sute a zákazky na
terénne úpravy v časti „Majer“ v obci Kľačany
17. Určenie platu starostovi obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.
18. Diskusia
19. Uznesenia
20. Záver
Starosta sa spýtal navrhovateľa zmeny programu, prečo sa v jeho návrhu vypustili body č.14, 15 a 16
pôvodného programu rokovania OZ. Poslanec R. Sečány odpovedal, že pre nekompletnosť
návrhu. Poslanec Ing. Peter Fuska ho doplnil, že v znaleckom posudku boli vypracované posudky
na štyri nehnuteľnosti a v návrhu na určenie postupu predaja a ceny uvedených nehnuteľností
nebola zahrnutá parc. č. 184.
Starosta poslancom odpovedal, že predmetom určenia predajnej ceny nemusia byť všetky parcely
- nehnuteľnosti, ktoré boli ohodnotené v znaleckom posudku, ale len tie, ktoré majú byť predmetom
odkúpenia. Preto dôvod na vypustenie týchto bodov z programu zasadnutia OZ neberie ako
dostatočne odôvodnený.
Uznesenie č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh zmeny programu zasadnutia OZ .
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 1/7 – poslanec M. Poláčik
Zdržali sa : 0
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............
4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na návrhovú komisiu:
predseda:
člen:
člen:

p. Ľudmila Kovačiková
p. Milan Poláčik
p. Radomír Sečány

Uznesenie č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda p. Ľudmila Kovačiková, členovia – p. Milan Poláčik a p. Radomír Sečány.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
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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
Zdržali sa: 0
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

5. V tomto bode poslankyńa Ing. Zdenka Babincová prítomných poslancov a starostu oboznámila
s návrhom na zriadenie volebnej komisie, ktorá vyhodnotí hlasovanie na zloženie pracovnej skupiny
z poslancov. Táto skupina poslancov bude pracovať pri Ocú a vyhodnocovať zákazky s nízkou
hodnotou pre tovary, služby a stavebné práce od 1 000,00 EUR do 10 000,00 EUR.
Návrh zloženia volebnej komisie:
Predseda - Ing. Alena Valková
Člen
- Elena Bardiovská
Člen
- Ing. Miroslav Kaluža
Uznesenie č. 12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje volebnú komisiu v zložení: predseda Ing. Alena Valková, členovia – p. Elena Bardiovská a Ing. Miroslav Kaluža.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie volebnej komisie.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 1/7 – poslanec Milan Poláčik
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

6. Informáciu o plnení uznesení prítomným predniesol starosta obce. Konštatoval, že uznesenie
č. 7/2012 bolo splnené.
Uznesenie č. 9/2012 nebolo splnené. Starosta cestou el.pošty, riadnej doporučenej pošty vyzval
kronikárku obce, aby doplnila obecnú kroniku podľa rozhodnutia OZ zo dňa 29.02.2012. Pani
Daniela Čačaná doposiaľ nereagovala na výzvy starostu obce.
Starosta navrhol poslancom OZ, že sa opäť pokúsi kontaktovať s kronikárkou obce a vyzve ju
na splnenie uz.č. 9/2012 zo dňa 29.02.2012. Pokiaľ sa nepodarí s menovanou nadviazať kontakt
a obecná kronika nebude doplnená, ďalšie riešenie splnenia tohoto uznesenia bude riadným bodom
rokovania OZ v najbližšom termíne.
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. 7/2012 a 9/2012 prednesenú starostom obce Ing. Róbertom
Kožíkom.

7. Starosta obce Ing. Róbert Kožík oboznámil prítomných poslancov so správou nezávislého audítora
Ing. Jozefa Adamkoviča o prevedenom audite účtovnej závierky obce Kľačany za rok 2011.
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 nezávislého audítora o prevedení ÚZ obce Kľačany za rok 2011.
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8. Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na poskytnutie finančného príspevku vo výške
500,00 EUR za rok 2012 pre členov SZZ, ktorá pôsobí v obci Kľačany a každoročne sa stará o údržbu
zelene v areáli cintorína.
Poslankyňa Ing. Z. Babincová sa spýtala, či sa jedná o údržbu zelene celého areálu cintorína. Starosta
odpovedal, že členovia tejto organizácie sa starajú o údržbu celého areálu miestneho cintorína aj
napriek tomu, že na údržbe sa podieľa Obecný úrad so svojím pracovníkom. Areál cintorína je dosť
veľký a vyžaduje si častejšiu údržbu zelene.
Uznesenie č. 13/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje finančný príspevok pre MO SZZ v Kľačanoch vo
výške 500,00 EUR za brigádnickú činnosť - údržba zelene na miestnom cintoríne v obci Kľačany
na rok 2012.
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
Zdržali sa: 0
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

9. Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ návrh na schválenie Kúpnej zmluvy
č. 0634975/00CRZ medzi SLOVNAFTOM, a.s. Bratislava a obcou Kľačany ohľadom odkúpenia
vodovodu, ktorý v obci vybudovala firma Benzinol, a.s. Bratislava, ktorú poslanci obdržali
v elektronickej forme pred zasadnutím OZ. Vodovod je doposiaľ v majetku firmy SLOVNAFT, a.s.
Bratislava. Ku kúpnej zmluve nemali poslanci žiadne pripomienky ani výhrady. Aby mohla obec
riadne spravovať vodovod, je potrebné túto nehnuteľnosť previesť do vlastníctva obce.
Uznesenie č. 14/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy č. 0634975/00SRZ
medzi SLOVNAFTOM a.s. Bratislava a obcou Kľačany.
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
Zdržali sa: 0
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

10. Návrh na schválenie VZN č.1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci
Kľačany predniesla poslankyňa Ing. Zdenka Babincová. Dôvodová správa je prílohou
č. 1 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 15/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach
držania psov v obci Kľačany bez výhrad s účinnosťou od 01.05.2012.
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
Zdržali sa: 0
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
11. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Kľačany
predniesla poslankyňa Ľudmila Kováčiková. Dôvodová správa je prílohou č.2 tejto
zápisnice. Poslanec Milan Poláčik vzniesol námietku, že starý Rokovací poriadok nebolo
treba meniť, s čím ostatní poslanci nesúhlasili, pretože podľa nich starý Rokovací poriadok
bol nevyhovujúci, mal veľa nedostatkov a bolo potrebné aby prešiel úpravou a zmenami.
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Na to poslankyňa Ľ. Kovačiková odpovedala, že pri spracovaní vychádzala z pôvodného Rokovacieho poriadku, len tam chýbali určité dátumy predkladania materiálov, podpisovania materiálov
- časti boli len vybodkované a bola tiež upravená textácia Rokovacieho poriadku. Taktiež uviedla, že
návrh Rokovacieho poriadku bol predložený všetkým poslancom a starostovi obce na pripomienkovanie a všetky pripomienky, ktoré boli vznesené na stretnutí pracovnej skupiny boli do Rokovacieho
poriadku zapracované. Ďalej uviedla, že členovia pracovnej skupiny vychádzali aj z toho, že poslanec
M. Poláčik nedostal v minulosti materiál pred zasadnutím OZ, lebo mal údajne pokazený počítač, tak
z toho dôvodu bolo určené, že poslanec môže požiadať aj o tlačené materiály, nie projekty, či dokumentáciu väčšieho rozsahu. Pri stretnutí s poslancom M. Poláčikom, on uviedol, že nemá k Rokovaciemu poriadku žiadne pripomienky, že sú tam normálne veci.
Poslankyňa Ľ. Kovačiková uviedla, že poslancami môžu byť občania, ktorí nemajú PC, či internet
a preto je potrebné aby to bolo ošetrené v Rokovacom poriadku. Poslanec nie je povinný si tlačiť
materiály doma na vlastné náklady a spôsob predkladania materiálov bol starostom obce dohodnutý
na stretnutí pracovnej skupiny poslancov ešte pred zasadnutím OZ.
V rozprave sa poslanci dohodli na prevedení zmien na základe námietky starostu obce
k uvedenému Rokovaciem poriadku a to v § 15, ods. 7 – doplnenie „…..,ktorý je povinný
po ukončení jeho mandátu poslanca tento odovzdať späť na Ocú Kľačany“.
V § 22, ods. 3 „Kontrolu plnenia uznesení a nariadení…….“.

Uznesenie č. 16/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku OZ obce Kľačany
s uvedenými dodatkami. Platnosť RP OZ Kľačany je s účinnosťou od 01.05.2012.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 1/7 – poslanec Milan Poláčik
Zdržali sa: 0
Po schválení Rokovacieho poriadku poslancami OZ starosta obce vyslovil prítomným svoj názor,
že tento Rokovací poriadok bude administratívne neúmerne zaťažovať OcÚ a podľa neho hraničí
v určitých bodoch so šikanovaním pracovníkov OcÚ a jeho samotným.
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

12. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kľačany
predniesol poslanec Radomír Sečány. Dôvodová správa je prílohou č.3 tejto
zápisnice. Poslanec Milan Poláčik vzniesol námietku, že staré Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami netreba meniť.
Poslanec Dušan Černý sa vyjadril, že tieto Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami sú nastavená tak, aby bol starosta obce kontrolovateľný.
Poslanec Ing. Peter Fuska sa vyjadril, že starosta pracuje podľa schváleného rozpočtu.
Poslankyňa Ľudmila Kovačiková sa vyjadrila, že Obecné zastupiteľstvo je zodpovedné za
plnenie rozpočtu, preto je veľmi dôležité aby Zásady hospodárenia s fin.prostriedkami
boli dobre spracované a nastavená tak, aby poslanci OZ mali prehľad o všetkých
finančných plneniach rozpočtu.

Uznesenie č. 17/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Kľačany s účinnosťou od 01.05.2012.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 1/7 – poslanec Milan Poláčik
Zdržali sa: 0
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Po schválení Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kľačany starosta obce vyslovil
prítomným svoj názor, že tieto zásady podstatne až neúmerne znížili možnosť starostu urobiť
v priebehu roka rozpočtové zmeny v jednotlivých kapitolách rozpočtu obce.To mu znemožní pružne
reagovať na aktuálne problémy obce. Ďalej podotkol, že je to ďalší krok k tomu, aby poslanci OZ
rozhodovali o všetkom, ale zodpovednosť zostane na starostovi.
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

13. Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstaravaní predniesol poslanec Ing. Peter
Fuska. Dôvodová správa je prílohou č.4 tejto zápisnice.
Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová konštatovala, že zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
popisuje postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v § 102, ale že tento postup je
v uvedenom zákone stanovený iba rámcovo a obce stanovujú vlastné pravidlá a vecné limity
pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
Uznesenie č. 18/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Smernice o verejnom obstaraní
s účinnosťou od 01.05.2012.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 1/7 – poslanec Milan Poláčik
Zdržali sa: 0
Po schválení Smernice o verejnom obstarávaní starosta vyjadril prítomným svoj názor, že
príjmať smernicu o spôsobe obstarávania pri zákazkach s nízkou hodnotou nie je v kompetencii poslancov OZ. Ďalej uviedol, že dôvodová správa k návrhu tejto smernice je účelová
a má za cieľ obmedziť právomoc rozhodovania starostu a bude neúmerne administratívne zaťažovať
pracovníkov OcÚ.
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

14. V tomto bode programu predsedkyňa volebnej komisie Ing. Alena Valková rozdala hlasovacie lístky
prítomným poslancom v počte 7, ktoré obsahovali mená 7 poslancov OZ Kľačany. V tajných voľbách
poslanci mali zakrúžkovať 3 zástupcov pracovnej skupiny, ktorá bude vyhodnocovať zákazky
s nízkou hodnotou pre tovar, služby a stavebné práce od 1 000,00 EUR do 10 000,00 EUR.
Hlasovacie lístky boli predsedkyňou zozbierané a volebnou komisiou vyhodnotené.
Vydané hlasovacie lístky v počte: 7
Vrátené hlasovacie lístky v počte: 7
Platné hlasovacie lístky v počte: 6
Výsledky prevedených volieb:

1. Ing. Peter Fuska počet platných hlasov
2. Radomír Sečány počet platných hlasov
3. Ing. Zdenka Babincová počet platných hlasov
4. Milan Poláčik počet platných hlasov

6
6
5
1

Hlasovacie lístky sú prílohou č. 5 tejto zápisnice.

15. Predsedkyňa volebnej komisie Ing. Alena Valková skonštatovala, že voľby 3 zástupcov do pracovnej
skupiny, pôsobiacej pri OcÚ Kľačany prebehli bez problémov . Výsledky sú nasledovné:
Najviac hlasov získali Ing. Peter Fuska, p. Radomír Sečány a Ing. Zdenka Babincová.
Uznesenie č. 19/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje 3 člennú pracovnú skupinu, ktorá bude pôsobiť pri
OcÚ Kľačany pre vyhodnocovanie zákaziek s nízkou hodnotou pre tovary, služby a stavebné
práce od 1 000,00 EUR do 10 000,00 EUR v zložení: Ing. Peter Fuska, Radomír Sečány a Ing.
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Zdenka Babincová.
Pred schvaľovaním pracovnej skupiny vzniesol poslanec Milan Poláčik námietku, že nie je dobré,
aby o všetkých zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000,00 EUR rozhodovali stále tí istí poslanci,
čo je z jeho pohľadu ako zaujatosť.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 1/7 – poslanec Milan Poláčik
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............
Po schválení tejto pracovnej skupiny starosta vyslovil svoj názor, že schvaľovať stálu pracovnú
skupinu pre vyhodnocovanie zákaziek s nízkou hodnotou od 1 000,00 EUR nie je v kompetencii
poslancov OZ. Určenie členov do výberovej komisie z radov poslancov OZ pre jednotlivé prípady
verejného obstarávania je v právomoci starostu obce. Prijatím tohto uznesenia poslanci OZ
chcú výrazne obmedziť právomoc starostu a taktiež tento spôsob vyhodnocovania zákaziek s nízkou
hodnotou bude neúmerne administratívne zaťažovať OcÚ.
Poslankyňa Ing. Z. Babincová poznamenala, že obec pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
nemusí mať výberovú komisiu, že zvolení poslanci budú súčasťou pracovnej skupiny.
16. V tomto bode programu poslanec p. Radomír Sečány predniesol návrh na preverenie postupu
zadania zákazky na likvidáciu stavebnej sutiny a zákazky na terénne úpravy v časti obce Kľačany
– „Majer“.
Taktiež prítomným poslancom, starostovi obce a občanom prečítal čestné prehlásenie
odborne spôsobilého pracovníka pre verejné obstarávanie, kde je uvedené, že likvidácia stavebnej
sute je považovaná za službu. Nikto z poslancov nenamietal voči jednotkovej cene ale o spôsobe
obstarania, nakoľko sa jedná o podprahovú zákazku (stavebné práce), mala byť obstaraná VO.
Ing. Peter Fuska predniesol výhrady k zmluvám uverejneným na web stránke obce týkajúcich sa
týchto zákaziek. Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová vzniesla taktiež námietky voči týmto zmluvám
– zmluvy neobsahujú dostatočne vyčíslenie nákladov a nie sú v súlade so zákonom o verejnom
obstaravaní (zákazky s nízkou hodnotou - tovary a služby, zákazky s nízkou hodnotou – stavebné
práce).
Starosta obce sa k uvedenému návrhu vyjadril následovne: Podotkol, že zmluvy o dielo sú uvedené
na webovej stránke obce - www.obec-klacany.sk. Na vývoz stavebnej sute bude zhotoviteľom
vystavená faktúra na odovoz 1 690 m3 stavebnej sute, čo na základe zmluvy činní sumu 9 999,16
EUR bez DPH.
Náklady spojené s terénnymi úpravami v časti obce „Majer“ starosta predpokladá na základe
zmluvy približne vo výške do 3 000,00 EUR bez DPH a podotkol, že celková suma za obidve zákazky bude cca 16 000,00 EUR s DPH. Presne to bude vedieť po ukončení prác.
Ďalej prítomných ubezpečil, že celkové náklady vo výške 20 000,00 EUR schválené v rozpočte na
rok 2012 na likvidáciu stavebnej sute nebudú prekročené, práve naopak, budú nižšie.

Uznesenie č. 20/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh na preverenia postupu zadania zákazky na
likvidáciu stavebnej sute a zákazky na terénne úpravy v časti obce Kľačany – „Majer“
a ukladá hlavnej kontrolórke obce Ing. Alene Valkovej preveriť, či nedošlo k porušeniu zákona
o verejnom obstarávaní.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 1/7 – poslanec Milan Poláčik

Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

17. Starosta prítomných oboznámil s vyhlásením ŠÚ SR o uverejnení nového údaju o výške
priemernej mzdy zamestnanca národného hospodárstva SR za rok 2011. Podľa Zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z.n.ú. a na základe uznesenia č.40/2011 zo dňa 16.06.2011 majú poslanci povinnosť upraviť
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výšku platu v zmysle zákona od 1.1.2012 až do dátumu stanovenia novej výšky platu na rok 2012.
Ďalej poslancov oboznámil o tom, že majú možnosť na tomto zasadnutí stanoviť výšku platu
starostovi obce na rok 2012, ktorý nadobudne účinnosť od 01.05.2012.
Uznesenie č. 21/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov konštatuje,
že na základe uznesenia č. 40/2011 zo dňa 16.06.2011 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím OZ podľa §4, ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 17,5%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve za rok 2011 znamená na základe § 3,
ods. 1 citovaného zákona od 01.01.2012 sumu 1524,00 EUR brutto.
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
Zdržali sa: 0
Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

Uznesenie č. 22/2012
OZ v Kľačanoch schvaľuje na základe Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 5, ods.2
citovaného zákona plat starostu s účinnosťou od 01.05.2012 vo výške1 500,00 EUR brutto.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány - 6/7
Proti: 1/7 – poslanec Milan Poláčik
Zdržali sa: 0

Dňa 18.04.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

Po ukončení hlasovania k uzneseniam tohto bodu programu starosta konštatoval, že nepriznanie
primeranej výšky platu starostovi obce a neochota niektorých poslancov rokovať o jeho
plate z dôvodu nekorektných vzťahov niektorých poslancov OZ a starostom je v rozpore so
zásadou dobrých mravov a jedná sa zo strany týchto poslancov o diskriminačný prejav, ktorý je
motivovaný snahou niektorých poslancov obecného zastupiteľstva donútiť starostu obce k jeho
rezignácii na funkciu starostu obce.

K bodu č. 18 - DISKUSIA
1) V úvode diskusie sa starosta obce obrátil na poslanca Radomíra Sečányho s otázkou, že na
základe akého poverenia alebo mandátu dal on osobne vymeriavať okná na ZŠ a MŠ v Kľačanoch.
Ďalej sa ho spýtal, že na základe čoho ponúkal riaditeľke školy p. PaedDr. L. Proksovej
rôzne zľavy a výhodne ceny na dodávku nových okien. Starosta konštatoval, že
výmenu okien v sume 40 000,00 EUR schválilo OZ v kapitalových výdavkoch v rozpočte
na rok 2012 . Ďalej poznamenal, že na túto zákazku bude vyhlásená verejná súťaž v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní. Na základe týchto faktov má dôvodne podozrenie, že sa tieto
informácie dostali k potencionálnemu uchádzačovi verejnej súťaže ešte pred jej samotným
vyhlásením, čo je neodôvodnené uprednostnenie pred inými uchádzačmi.
Na to reagoval poslanec R. Sečány, že nebol poverený žiadnou osobou ani mandátom na zameranie okien. Potvrdil, že dal zamerať okná – jednalo sa čisto o prieskum trhu. V minulosti
menil niektoré výplne na škole. Pred samotným zameraním informoval väčšinu poslancov o svojom
zámere. Nakoľko sa profesionálne zaoberá touto problematikou, chcel za uvedenú cenu získať pre
obec čo najviac okien. Prehlásil, že si nie je vedomý, že by niečo porušil.
Starosta konštatoval, že riaditeľka ZŠ s MŠ v Kľačanoch bude členkou výberovej komisie.
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Na záver interpelácie starosta pripomenul poslancovi trestno-právnu zodpovednosť poslanca OZ.
2) Do diskusie sa prihlásil p. Z.Janíček konštatoval, že konečne sa čistí obec. Ďalej konštatoval,
že niektorí poslanci sa prezentujú ako dobre ovládajú zákony a pritom neurobili pre obec nič!
Poslanec D. Černý oponoval, že sa obracia s otázkou na nesprávnych ľudí.
Ďalej poslanec D. Černý oponoval, že ľudia sú spokojní s prácou poslancov. Pán Z. Janíček
odpovedal, že ich chvália iba ich blízki prívrženci, ale väčšina občanov nie je spokojná s ich prácou.
Taktiež poukázal na to, že medzi poslancami sú podnikatelia, ktorí si dávajú vymeriavať okná
na škole a naháňajú si kšefty. Obrátil sa na poslancov s otázkou, prečo sa v rozpočte stále
odsúhlasuje taká vysoká finančná čiastka pre OFK. Ďalej sa ich pýtal: „Či si myslia, že sa
tu bude hrávať špičkový futbal...?“ Konštatoval, že vynaložené peniaze by sa mali použiť na
iné, potrebnejšie účely v obci.“
3) Ďalej sa do diskusie prihlásil občan p. M. Spáčil, ktorý býva v časti obce IBV Brehy. Poukázal
na akútnu potrebu vybudovať verejné osvetlenie v IBV. Poslanci mu odpovedali, že pri
pri kúpe pozemku bol oboznámený so stavom, a že sa predáva orná pôda. P. Spáčil,
odpovedal, že si kúpil pozemok pre stavbu rodinného domu so všetkými inžinierskymi sieťami,
ale v IBV je ešte veľa nedostatkov. Poslanec Ing. P. Fuska odpovedal, že poslanci vedia o nedostatkoch, ktoré sú však z minulosti a na ich odstránenie bude treba ešte veľa finančných
prostriedkov. Pán Spáčil konštatoval, že fin. prostriedky, ktoré sú v rozpočte pre rok 2012
určené v kap. výdavkov na dobudovanie prístupovej cesty na IBV by doporučoval presunúť na
vybudovanie verejného osvetlenia z dôvodu bezpečnosti obyvateľov tejto časti obce Kľačany.
Ďalej poukázal na to, že obec má málo spropagovaný predaj pozemkov v časti IBV Kľačany.
Peniaze, ktoré by sa získali s predaja týchto pozemkov by mohla obec použiť na dobudovanie
verejného osvetlenia, chodníkov a prístupovej cesty v lokalite IBV. Podľa neho na takúto
propagáciu je vhodné vybudovať billboard pri hlavnej ceste z Hlohovca do Nitry alebo oznamy
v regionálnej tlači.
Vybudovanie verejného osvetlenia v lokalite IBV Breh je dôležité aj z hľadiska bezpečnosti
a ochrany obyvateľov tejto časti obce.
P. Spáčil požiadal poslancov, aby v schválenom VZN č.1/2012 o niektorých podmienkach
držania psov v obci Kľačany sa upresnil bod, kde sa hovorí o venčení psov na vyhradenej
lokalite – extraviláne. Podľa neho nie je správne, aby v tomto VZN bolo všeobecne
určené územie a to extravilán z dôvodu, že aj existujúce rodinné domy v lokalite IBV Brehy sa
nachádzajú tiež v tejto lokalite. Je potrebné, aby sa presne špecifikovalo územie venčenia psov
v k.ú. Kľačany.
4) Na záver diskusie sa prihlásil o slovo starosta obce a konštatoval pred prítomnými občanmi
obce, že na základe nekorektných vzťahov, ktoré stále pretrvávajú medzi niektorými
poslancami OZ a starostom, je nútený podniknúť určité právne úkony, ktoré povedú
k nezlučiteľnosti výkonu jeho mandátu starostu obce podľa osobitného predpisu a Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a §13, ods.3 písm. f) v z.n.p.

K bodu . 19 - Uznesenia
Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol poslankyňa Ľudmila
Kovačiková.

K bodu č. 20 - Záver
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce Ing. Róbert Kožík všetkým prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.
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Zapísala: Elena Bardiovská

Overovatelia:

Ing. Peter Fuska

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

p. Veronika Ostrovská

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

Zápisnica napísaná dňa 24.04.2012

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