ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 16.08.2012
o 19,00 hod. v NPZ v Kľačanoch
Prítomní:
Poverený zástupca
starostu obce:
Poslanci OZ 7/7:
Hlavný kontrolór obce:
Občania:

p. Radomír Sečány
Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý,
p. Milan Poláčik, p. Radomír Sečány
Ing. Alena Valková
podľa priloženej prezenčnej listiny

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Správa o kontrole plnenia uznesení
Schválenie priameho predaja obecného pozemku parc. č. 1484/76, reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci ÚP obce Kľačany určený na IBV
v lokalite Brehy, k.ú. Kľačany p. Mgr. Márie Masnicovej, bytom
Hlohovec, Kalinčiakova 4
Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre poštu Kľačany
Schválenie VZN č.2/2012 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kľačany
a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany.
Určenie volebného obvodu a rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie na nové
voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27.októbra 2012
Informácia o zmene počtu obyvateľov k 31.12.2011 po zohľadnení
výsledkov SODB 2011
Schválenie doplatku platu bývalému starostovi obce za obdobie od
1.1.2012 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
Schválenie doplatku platu poverenému zástupcovi starostu obce za
obdobie od 6.7.2012 do 31.7.2012 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Zrušenie uznesenia č. 35/2012
Schválenie platu poverenému zástupcovi starostu obce od 1.8.2012
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Schválenie finančného príspevku obce na akciu pre deti ZŠ s MŠ Kľačany
„Rozlúčka s prázdninami“
Diskusia
Uznesenia
Záver
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Rokovanie:
1.

Rokovanie OZ v Kľačanoch otvoril a viedol poverený zástupca starostu obce p. Radomír
Sečány, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7
poslancov a zhodnotil, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku rokovania bola povereným zástupcom starostu obce určená
p. Elena Bardiovská, za overovateľov zápisnice boli povereným zástupcom starostu
obce určení poslanci: p. Veronika Ostrovská a p. Milan Poláčik.
Prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Radomír Sečány, Ing. Zdenka
Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská, Milan Poláčik
berú na vedomie
určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

2.

V tomto bode programu poverený zástupca starosta obce oboznámil prítomných
poslancov s návrhom programu zasadnutia. Následne poverený zástupca starostu, p.
Radomír Sečány, podal návrh na doplnenie bodov programu rokovania OZ v Kľačanoch
konaného dňa 16.08.2012 a to:
- doplniť nový bod č. 10 za bod č.9 s textom: „Informácia k podaniu kandidátnych
listín pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27. októbra 2012“
a prečíslovať nasledujúce body;
- doplniť nový bod č. 17 za bod č.16 (po novom číslovaní) s textom: „Schválenie
finančného príspevku obce na vydanie knižnej publikácie – 40 rokov
Kľačianskej desiatky pre Bežecký klub 2000 Kľačany“ a prečíslovať nasledujúce
body.
Následne poverený zástupca starostu obce dal hlasovať za program zasadnutia
vrátane návrhu na doplnenie programu rokovania v znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Správa o kontrole plnenia uznesení
Schválenie priameho predaja obecného pozemku parc. č. 1484/76, reg. „C“
vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci ÚP obce Kľačany určený na IBV
v lokalite Brehy, k.ú. Kľačany p. Mgr. Márie Masnicovej, bytom Hlohovec,
Kalinčiakova 4
6. Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov pre poštu Kľačany
7. Schválenie VZN č.2/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kľačany a o určení
termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany
8. Určenie volebného obvodu
9. Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie na nové
voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27.októbra 2012
10. Informácia k podaniu kandidátnych listín pre nové voľby do
orgánov samosprávy obcí konané dňa 27. októbra 2012
11. Informácia o zmene počtu obyvateľov k 31.12.2011 po zohľadnení
výsledkov SODB 2011
12. Schválenie doplatku platu bývalému starostovi obce za obdobie od 1.1.2012
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
13. Schválenie doplatku platu poverenému zástupcovi starostu obce za obdobie
od 6.7.2012 do 31.7.2012 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
14. Zrušenie uznesenia č. 35/2012
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15. Schválenie platu poverenému zástupcovi starostu obce od 1.8.2012 v zmysle
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
16. Schválenie finančného príspevku obce na akciu pre deti ZŠ s MŠ Kľačany
„Rozlúčka s prázdninami“
17. Schválenie finančného príspevku obce na vydanie knižnej publikácie 40
rokov Kľačianskej desiatky pre Bežecký klub 2000 Kľačany
18. Diskusia
19. Uznesenia
20. Záver
Uznesenie č. 44/2012
OZ v Kľačanoch schvaľuje návrh zmeny programu zasadnutia OZ, a to doplnením
bodov programu č. 10 - Informácia k podaniu kandidátnych listín pre nové voľby do
orgánov samosprávy obcí konané dňa 27. októbra 2012 a č.17 – Schválenie
finančného príspevku obce na vydanie knižnej publikácie 40 rokov Kľačianskej
desiatky pre Bežecký klub 2000 Kľačany.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan
Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková,
Veronika Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................

3.

V tomto bode programu poverený zástupca starostu obce predložil prítomným poslancom
návrh na zloženie návrhovej komisie a to:
predseda: Ing. Peter Fuska
člen:
p. Dušan Černý
p. Ľudmila Kovačiková
Uznesenie č. 45/2012
OZ v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Peter Fuska
člen:
p. Dušan Černý
p. Ľudmila Kovačiková
Hlasovanie sa uskutočnilo za celé zloženie návrhovej komisie.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková,
Veronika Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................

4.

Informáciu o plnení uznesení prítomným predniesol poverený zástupca starostu obce.
Konštatoval, že uznesenia č. 38/2012, č. 39/2012 a č. 43/2012 boli splnené.
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OZ v Kľačanoch – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
berie na vedomie
správu o plnení uznesení č. 38/2012, uz.č. 39/2012 a č.43/2012 prednesenú povereným
zástupcom starostu p. Radomírom Sečánym.
5. R. Sečány, poverený zástupca starostu obce, prítomných poslancov oboznámil so
žiadosťou Mgr. Márie Masnicovej, trvale bytom Hlohovec, ul. Kalinčiakova 4 o kúpu
pozemku parc.č. 1484/76, reg. „C“ vo výmere 720 m2 – orná pôda, v k.ú. Kľačany,
lokalita IBV BREHY.
Uznesenie č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj obecného pozemku v k.ú.
Kľačany, parcela č. 1484/76, reg. „C“, vo výmere 720 m2 – orná pôda, ktorý je
v rámci územného plánu obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu
v lokalite IBV Brehy pre Mgr. Máriu Masnicovú, bytom Hlohovec, ul. Kalinčiakova 4.
Celková suma za predávaný pozemok je 20 311,20 €. Cena za 1 m2 je 28,21 €. Kupujúci
nie sú osobami vymedzenými podľa §9a, ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 o majetku obcí.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................
6. Poverený zástupca starostu obce p. Radomír Sečány prítomným poslancom predložil
návrh Zmluvy o nebytových priestoroch pre Slovenskú Poštu, a.s. sídlo Banská Bystrica,
sekcia majetku Bratislava, prevádzka Kľačany.
Uznesenie č. 47/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Zmluvy o nebytových priestoroch
pre Slovenskú Poštu, a.s. sídlo Banská Bystrica, sekcia majetku Bratislava, prevádzka
Kľačany.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................
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7. V tomto bode programu poverený zástupca starostu, p. Radomír Sečány, vyzval
poslankyňu Ing. Zdenku Babincovú, ako predkladateľku návrhu VZN č. 2/2012 o určení
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kľačany a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany, aby prítomných poslancov
oboznámila z týmto návrhom. Poslankyňa Ing. Zdenka Babincová sa ujala slova,
prítomných poslancov oboznámila s obsahom dôvodovej správy, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice, ako i s pripomienkami k návrhu VZN, ktoré boli zaslané na obecný úrad
písomnou formou v termíne určenom na pripomienkovanie. Jednalo sa o dve
pripomienky, prvá bola k § 8 ods. 5 – uviesť režijné náklady u dospelých stravníkov
všeobecným popisom, nie konkrétnou sumou, aby sa zjednodušil a urýchlil spôsob
aktualizácie výšky režijných nákladov; druhá pripomienka sa týkala doplnenia ďalšieho
nariadenia a dodatkov k VZN č. 8/2008, ktoré sa vydaním nového VZN zrušia. Poslanci
súhlasili s aktualizáciou návrhu VZN na základe pripomienok. Na záver poslankyňa
Zdenka Babincová predložila návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 48/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje VZN č. 2/2012 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kľačany
a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany podľa návrhu spracovateľa.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................
8. V tomto bode programu p. Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce, oboznámil
prítomných poslancov s lehotami, úlohami a termínmi na nové voľby do orgánov
samosprávy obcí , ktoré sa budú konať dňa 27. októbra 2012 tak, ako sú tieto uvedené
v prílohe č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/2012 Z.
z.. Jednou z úloh je aj určenie volebného obvodu v obci Kľačany.
Obec Kľačany bude mať 1 (jeden) volebný obvod.
Uznesenie č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch určuje v súlade s § 9 ods. 3, zákona č. 346/1990 Zb.
O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sa
uskutočnia dňa 27. októbra 2012, 1 (jeden) volebný obvod.
Prítomní 7 poslanci –Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................
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9. Poverený zástupca starostu obce, p. Radomír Sečány, informoval prítomných poslancov
o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie na nové voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 27.10.2012 v Kľačanoch. Do tejto funkcie
bola p. Radomírom Sečánym, povereným zástupcom starostu obce, vymenovaná Ing.
Alena Valková.
OZ v Kľačanoch – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
berie na vedomie
informáciu o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie v súlade s § 11a,
ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov.
10. Poverený zástupca starostu obce, p. Radomír Sečány, oznámil prítomným poslancom
informácie potrebné k podaniu kandidátnych listín pre nové voľby do orgánov
samosprávy obcí konané dňa 27.10.2012.
OZ v Kľačanoch – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
berie na vedomie
informáciu o oznámení k podaniu kandidátnych listín v súlade s § 16, ods. 2 a § 21, ods.
1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov.
11. Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce, informoval prítomných poslancov
o zmene počtu obyvateľov obce Kľačany k 31.12.2011 po zohľadnení výsledkov
SOBD. Počet obyvateľov obce Kľačany k tomuto termínu je 1021.
OZ v Kľačanoch – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
berie na vedomie
informáciu o zmene počtu obyvateľov k 31.12.2011 po zohľadnení výsledkov SODB
2011.
12. V tomto bode p. Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce, oznámil prítomným
poslancom, že z dôvodu zistených skutočností v počte obyvateľov, je nutné bývalému
starostovi Ing. Róbertovi Kožíkovi doplatiť plat v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov (v zmysle § 4, ods.1, pásmo č.3 – počet obyvateľov od 1 001 do
3 000 – násobok priemerného platu 1,98).
OZ v Kľačanoch – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
berie na vedomie
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doplatok bývalému starostovi obce Ing. Róbertovi Kožíkovi v zmysle zákona NR SR
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
13. V tomto bode p. Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce, oznámil prítomným
poslancom, že z dôvodu zistených skutočností v počte obyvateľov, je potrebné
poverenému zástupcovi starostu obce - Radomírovi Sečánymu doplatiť plat v zmysle
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (v zmysle § 4, ods.1, pásmo č.3 –
počet obyvateľov od 1 001 do 3 000 – násobok priemerného platu 1,98).
OZ v Kľačanoch – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý, Milan Poláčik, Radomír Sečány,
Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika Ostrovská - 7/7
berie na vedomie
doplatok poverenému zástupcovi starostu obce Radomírovi Sečánymu v zmysle zákona
NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
14. Poverený zástupca starostu obce, p. Radomír Sečány, oboznámil prítomných poslancov,
že na základe zistených skutočností o počte obyvateľov k 1.1.2012 je potrebné zrušiť
uznesenie č.35/2012 zo dňa 06.07.2012.
Uznesenie č. 50/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch ruší uznesenie č. 35/2012 zo dňa 06.07.2012.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................

15. Na základe nových skutočností v počte obyvateľov obce Kľačany k 1.1.2012,
OZ v Kľačanoch prerokovalo stanovenie nového platu pre povereného zástupcu starostu
obce Radomíra Sečányho od 1.8.2012 v zmysle 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.
Uznesenie č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo 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 pre povereného zástupcu
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starostu obce vo výške 1 557,00 Eur brutto, slovom: Jedentisícpäťstopäťdesiatsedem Eur.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................
16. V tomto bode programu poverený zástupca starostu, p. Radomír Sečány, vyzval
poslankyňu Ing. Zdenku Babincovú, aby predniesla poslancom návrh na usporiadanie
akcie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Kľačanoch s názvom „Rozlúčka s prázdninami“. Pani
poslankyňa Zdenka Babincová sa ujala slova, predložila návrh uvedenej akcie, ktorý mala
odkonzultovaný s p. riaditeľkou ZŠ s MŠ v Kľačanoch, PaedDr. L. Proksovou, nakoľko
by sa táto akcia, v prípade schválenia poslancami, mala uskutočniť v úzkej spolupráci so
školou. Návrh termínu – 1.9.2012, začiatok o 16,00, miesto konania – školské ihrisko a
letná záhrada, program – zábavné súťaže, streľba zo vzduchovky, trampolína, tvorivé
dielne, občerstvenie, hudba. P. Babincová predložila návrh na schválenie finančného
príspevku na uvedenú akciu v sume 200 Eur a otvorila rozpravu k návrhu. Poslanci sa
zhodli na tom, že táto akcia bola v minulom roku vyhodnotená ako veľmi dobrá,
súhlasili s predloženým návrhom a schválili na túto akciu finančný príspevok z rozpočtu
obce vo výške 250,00 Eur.
Uznesenie č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje finančný príspevok vo výške 250,00 Eur
na akciu „Rozlúčka s prázdninami“.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................
17. Poverený zástupca starostu obce, p. Radomír Sečány, predniesol prítomným poslancom
žiadosť p. Viliama Hrčku o finančný príspevok pre Bežecký klub 2000 Kľačany na
vydanie knižnej publikácie „40 rokov Kľačianskej desiatky“. Poslanci sa v rozprave
dohodli na sume 150,00 Eur a v budúcnosti sa k otázke fin. príspevku na vydanie
uvedenej publikácie ešte vrátia.
Uznesenie č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,00 Eur
na vydanie knižnej publikácie „40 rokov Kľačianskej desiatky“ pre Bežecký klub 2000
Kľačany.
Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní 7 poslanci – Ing. Peter Fuska, Dušan Černý,
Milan Poláčik, Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ľudmila Kovačiková, Veronika
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Ostrovská - 7/7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Dňa 16.08.2012, Radomír Sečány, poverený zástupca starostu obce .....................

18. Diskusia
Ako prvý sa do diskusie prihlásil p. Radomír Sečány s ústnou žiadosťou k občanom, aby
pomohli pri prácach na ZŠ s MŠ, kde sa v súčasnosti vymieňajú okná a robia sa drobné
stavebné úpravy. Na uvedenú požiadavku reagovala poslankyňa Ing. Zdenka Babincová
s tým, že aj poslanci, prípadne ich rodinní príslušníci, sa pripoja k pomoci pri maľovaní
a čistení tried. Ďalej diskusiu na túto tému rozvinul občan J. Urcikán a podotkol, že je
potrebné, aby sa do pomocných prác zapojili v prvom rade rodičia, ktorých deti
navštevujú ZŠ s MŠ a potom sa určite pripoja aj ostatní občania.
Ďalej Radomír Sečány sa v svojej diskusii vrátil k otázke údržby a čistenia okolia potoka
Andač, ktorý tečie cez obec Kľačany. Oznámil prítomným, že obdržal list od Správy
povodia Dolná Nitra, ktorý spravuje a stará sa o údržbu potoka Andač a jeho ochranného
pásma. Vedenie správy poukázalo na zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a na
možnosť zamestnať na túto údržbu dvoch dlhodobo nezamestnaných občanov obce
Kľačany podľa § 50 j – príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Poverený
zástupca starostu obce, p. Radomír Sečány, osloví zo zoznamu dlhodobo nezamestnaných
2 požadovaných pracovníkov. Radomír Sečány oznámil prítomným poslancom
a občanom, že zarastené priestranstvá v okolí IBV Brehy boli pokosené, zmulčované.
Ďalej prítomných oboznámil s tým, že na jeseň v čase po 30.9.2012 sa uskutoční na
Školskej ulici výrub chorých stromov a orez haluzí, ktoré znečisťujú priestranstvá pred
rodinnými domami a poškodzujú súkromný majetok občanov. OcÚ Kľačany zabezpečí
písomný súhlas občanov žijúcich na tejto ulici s výrubom a orezom stromov.
Do diskusie sa prihlásila občianka A. Pavlíková a poukázala na zvýšené nebezpečenstvo
v okolí opravárenskej dielne p. Grmana, pri hl. štátnej ceste. Stojace - odstavené autá
(čakajúce na opravu) zužujú cestu a tak ohrozujú peších chodcov. K tejto pripomienke sa
súhlasne pripojili aj ostatní občania a poslanci. Poverený zástupca starostu obce p.
Radomír Sečány odpovedal, že tento problém je už dlhotrvajúca záležitosť, hovoril
s majiteľom autodielne a hľadá sa vhodné riešenie na zaistenie bezpečnosti na tomto
úseku cesty.
Ďalej sa o slovo prihlásil p. Jaroslav Banák a žiadal vysvetlenie k meniacemu sa počtu
obyvateľstva v našej obci za tak krátku dobu a tiež ospravedlnenie sa predošlým
poslancom. Ako prvá sa prihlásila o slovo na reakciu k tomuto diskusnému príspevku
poslankyňa Zdenka Babincová. Na prvú časť príspevku reagovala slovami – dobrá
otázka, ale položená nesprávnemu adresátovi. Vysvetlila, že poslanci pri schvaľovaní
platu starostovi obce musia vychádzať zo zákona o právnom postavení a platových
pomeroch starostov a primátorov, ktorý stanovuje presné pravidlá platových nárokov
starostu obce – musí sa vychádzať z priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci rok, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
a z počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka podľa údajov zo Štatistického
úradu SR. Interná evidencia obce o stave obyvateľstva nie je pre tento účel v zmysle
zákona použiteľná. Poslanci postupovali správne, chybu v počte obyvateľov urobil
Štatistický úrad SR, údaj zmenil až na základe výsledkov sčítania obyvateľstva z roku
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2011. Na druhú časť diskusného príspevku pána Banáka reagovala poslankyňa
Babincová tak, že ak p. Banák na ospravedlnení sa trvá, môže spracovať podnet na
preverenie zákonnosti postupu poslancov pri schvaľovaní platových nárokov starostov
obce Kľačany.
Ďalej reagoval poverený zástupca starostu obce, ktorý p. Banákovi vysvetlil, že stav bol
upravený k 31.12.2011 ŠÚ SR, obec sa k údaju o stave obyvateľstva dopracovala až
z tabuľky ŠÚ SR. P. Banák argumentoval tým, že fyzický stav obyvateľstva už pred
niekoľkými rokmi prekročil hranicu 1 000 obyvateľov, hoci ŠÚ SR vykazoval stav pod 1
000 obyvateľov. Poslankyňa Ing. Z. Babincová znova zdôraznila, že pri určovaní platu
starostu obce bolo potrebné vychádzať z údajov ŠÚ SR a nie z údajov internej evidencie
stavu obyvateľstva.
Ing. Zdenka Babincová sa prihlásila o slovo a informovala prítomných poslancov, že pre
rýchlu, kvalitnú, flexibilnú prácu – spracovanie a vedenie agendy, povinné zverejňovanie
objednávok, faktúr, zmlúv a iných dokumentov na obecnom úrade ale aj ZŠ s MŠ, je
potrebná kvalitná a špičková technika. Poslankyňa Ing. Z. Babincová zabezpečila
výhodnú ponuku na zakúpenie multifunkčného zariadenia (nie nového) od firmy Konica
Minolta, Bratislava pre obec aj pre školu.
Do diskusie sa prihlásil občan J. Urcikán a zaujímalo ho doriešenie prípadu odvozu
zeminy a úpravy terénu v priestoroch „Majera“ za riadenia obce starostom Ing. R.
Kožíkom. Slova sa ujala hl. kontrolórka obce Ing. A. Valková, ktorá tento problém
dostala za úlohu prešetriť. Konštatovala, že tel. sa skontaktovala s pracovníkom Úradu
pre verejné obstarávanie v Bratislave. Na vysvetlenie, ktoré mu poskytla k objasneniu
realizácie tejto zákazky dostala odpoveď, že nejde o jednoznačné porušenie zákona a že
je potrebné vyjadrenie bývalého starostu k dôvodom prerozdelenia zákazky.

19. Uznesenia
Uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesol predseda návrhovej komisie,
poslanec Ing. Peter Fuska.
20. Záver
Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva poverený zástupca starostu obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísala: Elena Bardiovská
Kľačany, dňa 20.08.2012

Overovatelia:
p. Veronika Ostrovská ...........................................
p. Milan Poláčik

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

.....................................................
Radomír Sečány
poverený zástupca starostu obce
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