Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 12.06.2012
o 17,30 hod. v NPZ v Kľačanoch

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ- 6/7:

Ing. Róbert Kožík
6 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p.Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány,
p. Milan Poláčik
Ospravedlnený:
Ing. Peter Fuska
Zapisovateľka:
Elena Bardiovská
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alena Valková

Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Určenie spôsobu predaja obecných pozemkov parc.č. 212/5 vo výmere 6 m²
a parc. č. 212/4 vo výmere 15 m², k.ú. obce Kľačany
Určenie predajnej ceny pozemkov parc. č. 212/5 a parc. č. 212/4, k.ú. obce Kľačany
Žiadosť obce Sasinkovo o vyjadrenie súhlasu k napojeniu kanalizačnej siete
obce Sasinkovo na ČOV v Kľačanoch
Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce Kľačany za obdobie X.-XII.2010
a roka 2011
Správa komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov
Uznesenia
Diskusia
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.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostom obce určená p. Elena Bardiovská, za overovateľov
zápisnice boli starostom obce určení poslanci: p. Milan Poláčik a p. Radomír Sečány
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia.
Poslanci nemali pozmeňujúce návrhy k zmene bodov programu rokovania OZ.
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Uznesenie č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ bez výhrad.
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
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta .............

4. V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na návrhovú komisiu:
predseda:
člen:
člen:

p. Dušan Černý
Ing. Zdenka Babincová
p. Ľudmila Kovačiková

Uznesenie č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: predseda p. Dušan Černý, členovia – Ing. Zdenka Babincová a p. Ľudmila Kovačiková.
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
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.
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

5. V tomto bode starosta obce prítomných poslancov oboznámil so žiadosťou p. Antona Majzela
o dokúpenie obecných pozemkov z dôvodu vysporiadania pozemkov pod ich rodinným domom.
Jedná sa o parc. č. 212/5 vo výmere 6 m2 a parc. č. 212/4 vo výmere 15 m2 v k.ú. Kľačany –
Geometrický plán č. 145/2012, vypracovala: E. Bednáriková, kancelária E. Bednárika – GEODET,
Ul. Sládkovičová 26, 920 41 Leopoldov dňa 18.04.2012.
Návrh predaja má byť v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. o majetku obcí.
Uznesenie č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj obecných pozemkov par.č.212/5
o výmere 6 m2 a parc. č. 212/4 o výmere 15 m2 v k.ú. Kľačany v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. v z.n.p. o majetku obcí.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Milan Poláčik, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

6.

V tomto bode poslanci rokovali o výške predajnej ceny za pozemky parc. č. 212/5 o výmere 6 m2
a pozemku parc. o výmere 6 m2 a pozemku parc. č. 212/4 o výmere 15 m2 v k.ú. Kľačany.
Starosta prítomným poslancom uviedol, že na predmetné pozemky bol vypracovaný znalecký
posudok č. 042/2012 (vypracovala Ing. Miroslava Macháčová, 922 09 Borovce č.15) ktorý určil, že
cena pozemku parc.č. 212/5 o výmere 6 m2 je 33,54 € a cena pozemku parc. č. 212/4 o výmere
15 m2 je 83,85 €. Poslankyńa Ľ. Kovačiková navrhla, aby predajná cena pozemkov bola v zmysle
znaleckého posudku z dôvodov, že sa jedná o vysporiadanie pozemkov pod rodinným domom.
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Uznesenie č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predajnú cenu obecných pozemkov par.č. 212/5
o výmere 6 m2 vo výške 33,50 Eur a parc. č. 212/4 o výmere 15 m2 vo výške 83,85 Eur v k.ú.
Kľačany.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Milan Poláčik, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

7.

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil so žiadosťou obecného úradu Sasinkovo, v zastúpení starostom obce p. Jaroslavom Jamrichom o pripojenie kanalizačnej siete Sasinkovo na ČOV obce
Kľačany. Starosta obce prítomným poskytol podrobné informácie o stave kapacity čističky odpadových
vôd v obci Kľačany v súčasnej dobe ale aj do budúcnosti. Rozprava poslancov k tejto žiadosti sa niesla
v duchu spolupatričnosti k susednej obci, ale v prvom rade je záujem obce Kľačany a z toho dôvodu,
že kapacita ČOV v najbližších rokoch bude prakticky vyčerpaná, nie je možne takejto žiadosti
vyhovieť.
Uznesenie č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch nesúhlasí s napojením kanlizačnej siete obce Sasinkovo na ČOV
v obci Kľačany, nakoľko súčasná projektovaná kapacita existujúcej ČOV v Kľačanoch nie je
dimenzovaná na pripojenie ďalšej obce.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Milan Poláčik, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

8.

Starosta obce prítomným poslancom predložil doplnený návrh zápisu do kroniky za obdobie
október až december 2010 a rok 2011, ktorý dodatočne dopracovala kronikárka obce Kľačany
D.Čačaná.
Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh zápisu do kroniky obce Kľačany za obdobie
október – december 2010 a rok 2011.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Milan Poláčik, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

9.

Starosta obce Ing. Róbert Kožík požiadal predsedu komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov p. Milana Poláčika o prednesenie správy. Predseda komisie p. M. Poláčik poprosil
členku komisie poslankyňu Veroniku Ostrovskú, aby prečítala správu zo zasadnutia komisie, ktorá
zasadala na podnet tohoto listu. Pred prečítaním navrhovaných uznesení na schválenie OZ sa spýtala
p. V. Ostrovská starostu obce, že či nemieni v termíne do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie
urobiť relevantný úkon na odstránenie tohoto rozporu. Na to jej starosta odpovedal:
„Na túto otázku musím odpovedať nie. Ale keby ste položila otázku inak, moja odpoveď by
bola iná.“ Na to poslankyňa prečítala zvyšok správy komisie nasledovné:
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Komisia na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov obce Kľačany navrhuje OZ schváliť
nasledovné uznesenie:
1) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie Správu komisie na ochranu verejného
záujmu volených predstaviteľov obce Kľačany, v ktorej sa konštatuje, že starosta obce Kľačany
Ing. Róbert kožík odo dňa 31.05.2012 vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou starostu
a že starosta obce Ing. Róbert Kožík podľa jeho vyjadrenia, nemieni v termíne 30 dni odo dňa
vzniku nezlučiteľnosti funkcie urobiť relevantný úkon na odstránenie tohoto rozporu.
2) Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi obce Kľačany Ing. Róbertovi Kožíkovi termín zániku
mandátu starostu obce Kľačany na deň 29.06.2012.
3) Obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu Ing. Zdenku Babincovú, písomne požiadať
Obvodný úrad v Trnave, odbor všeobecnej správy o vypísanie termínu konania nových volieb na
funkciu starostu obce Kľačany.
Správa komisie je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe podnetu Komisie na ochranu verejného záujmu
volených predstaviteľov konštatuje, že starosta obce vykonáva funkciu, ktorá podľa zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 13 ods. 3f je nezlučiteľná s funkciou starostu obce.
Súčasne vyzýva starostu obce, aby najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie
starostu obce, ukončil bezodkladne túto funkciu.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 6 poslanci - Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika
Ostrovská, p. Ľudmila Kovačiková, p. Milan Poláčik, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány – 6/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 12.06.2012, Ing. Róbert Kožík, starosta ...............

K bodu . 10 – Uznesenia
Návrh uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol poslanec p. Dušan Černý.

K bodu č. 11 - DISKUSIA
Diskusiu otvoril starosta a oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou, ktorá prišla na OcÚ
z Rímsko – katolíckeho úradu Rišnovce .V žiadosti sa dp. Marián Feduš obracia s prosbou na
poslancov OZ o oslovenie sponzorov za účelom poskytnutia peńažných darov, ktoré pomôžu pri
vydaní knižnej publikácii o vývoji cirkevného života v obci Kľačany. Kniha prináša pohľad na jeho
historický vývoj od počiatku stavby kostola sv. Martina až po súčasnosť.
Doporučil poslancom aby sa na najbližšom zasadnutí OZ touto žiadosťou zaoberali.
Do diskusie sa prihlásil aj občan Anton Srnka a poukázal na vysokú trávu v okolí prečerpávačiek ČOV
na potoku a taktiež na údržbu chodníka pri potoku Andač. Starosta mu odpovedal, že územie
v blízkosti potoka Andač je v ochrannom pásme, patrí do kompetencie Povodia Váhu Piešťany,
odštepný závod Nitra. Starosta už niekoľkokrát jednal so správcom potoka, ktorý prisľúbil, že vykoná
úpravu územia zarastaného burinou. Ohľadom vysokej trávy v okolí prečer. staníc ho informoval, že
bude pokosená v najbližšej dobe.
Občan Jozef Urcikán vo svojom diskusnom príspevku poukázal na neúnosnosť prašnosti cesty na
školskej ulici, ktorú spôsobujú svojím prejazdom poľnohosp. motorové vozidla, ktoré patria
PD Hlohovec. Ďalej poukázal na zvýšene riziko dopravnej nehody. Starosta odpovedal, že o tejto
situácii vie, že je to problém minulosti, ale aj súčasnosti a nedá sa celkom a bezproblémovo odstrániť.
Medzi obcou Kľačany a PD Hlohovec je určitý dlhoročný partnerský vzťah. Určite sa OZ s týmto
problémom bude zaoberať.
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Poslankyňa Ľ. Kovačiková zareagovala na tento problém a vysvetlila p. Urcikánovi, že aj cez ich
ulicu prechádzajú mot. vozidla PD Hlohovec, napriek tomu, že cesta je úzka a vysoko prašná.
Potvrdila prítomným, že tento problém je dlhoročný, je potrebne sa s ním vážne zaoberať a riešiť ho,
napr. jednosmernou prevádzkou na cestách, ktorých sa tento problém dotýka.
Občan J. Urcikán sa ďalej spýtal, ako je to s dotáciou pre ZŠ s MŠ v Kľačanoch a akým pomerom
prispieva obec Sasinkovo na žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Kľačanoch. Starosta odpovedal
následovne: že z celkového počtu žiakov je asi 55% z obce Sasinkovo a 45% je z Kľačian.
Naša obec prispieva každoročne z vlastného rozpočtu na potreby základnej školy. Materskú škôlku
financuje v celej výške jej nákladov. Obec Sasinkovo neprispieva na chod ZŠ v Kľačanoch zo svojho
rozpočtu. Preto, aby základná škola v Kľačanoch mohla fungovať, je potrebný určitý počet žiakov.
Bez žiakov z obce Sasinkovo by to nebolo možné.
Ďalej sa p. Urcikán spýtal starostu, či by mohol jemu a všetkým prítomným občanom objasniť, že
za akých podmienok by bol ochotný zmeniť svoje rozhodnutie ohľadne konateľstva vo firme B.K.B.
AGRO s.r.o. Dvorníky.
Starosta mu odpovedal, že by svoje rozhodnutie zmenil v tom prípade, ak by z obecného
zastupiteľstva odstúpili niektorí poslanci.

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. Milan Poláčik

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

p. Radomír Sečány

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

Zápisnica napísaná dňa 18.06.2012

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