ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo
dňa 14.02.2013 o 18,00 hod. v NPZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ 7/7:
Hlavný kontrolór obce:
Prizvaní hostia:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány,
Ing. Peter Fuska, p. Milan Poláčik
Ing. Alena Valková
PaedDr. Lenka Proksová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Kľačanoch –
ospravedlnená kvôli chorobe
podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie
Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2013
6. Prerokovanie žiadosti zo ZŠ s MŠ Kľačany o vytvorenie nového pracovného miesta
učiteľky MŠ na polovičný pracovný úväzok
7. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2013
8. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
Rokovanie:
1.

Rokovanie OZ v Kľačanoch otvorila starostka obce Ing. Emília Cvíčelová, ktorá privítala
všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných všetkých sedem
poslancov a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

2.

Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ing. Slávka Masnicová, za
overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Veroniku Ostrovskú, Ing. Petra Fusku.
OZ v Kľačanoch – Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska, p. Ľudmila Kovačiková, p.
Veronika Ostrovská, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, p. Milan Poláčik berie na vedomie
určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

3.

V tomto bode starostka obce oboznámila všetkých prítomných so znením programu, ktorý
predložila poslancom OZ na schválenie. Ešte skôr ako prečítala všetky body programu
vystúpil pán poslanec Sečány, ktorý sa spýtal prítomných poslancov, či všetci dostali
pozvánku na zasadnutie OZ riadne podľa rokovacieho poriadku a dal starostke prečítať
znenie paragrafu v rokovacom poriadku, ktorý hovorí o doručovaní pozvánok a materiálov
poslancom OZ. Pozvánka bola poslaná poslancom elektronickou poštou spolu
s materiálom okrem pána poslanca Poláčika, ktorý dostal pozvánku aj vytlačený materiál
od pani starostky osobne z dôvodu, že v minulosti mu elektronicky zaslané materiály
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neprešli a muselo sa zrušiť zasadnutie. Keďže aj poslancom mala byť pozvánka doručená
podľa § 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Kľačanoch osobne
starostkou obce, alebo do poštových schránok v mieste bydliska prostredníctvom
povereného pracovníka obecného úradu, tak poslanci upozornili na fakt, že by tiež mohli
namietať, že neboli včas upozornení a mohlo by sa toto zasadnutie zrušiť. Starostka
následne vysvetlila, že došlo k nedorozumeniu a v budúcnosti budú dostávať materiál
a pozvánku v zmysle Rokovacieho poriadku.
Uznesenie č. 01/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje program zasadnutia OZ.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 14.2.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

4.

Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
v nasledovnom zložení:
Predseda:
Ing. Zdenka Babincová
Členovia:
p. Ľudmila Kovačiková
p. Milan Poláčik
Uznesenie č. 02/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Ing. Zdenka Babincová
Členovia:
p. Ľudmila Kovačiková
p. Milan Poláčik
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 14.2.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

5.

Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce, vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Alenu
Valkovú, aby oboznámila všetkých prítomných s predloženým návrhom na schválenie
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013. Ing. Valková
stručne vysvetlila význam plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Uviedla, že plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013 sa skladá z dvoch častí, a to:
A. Základné úlohy hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013
B. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013
a v krátkosti popísala náplň jednotlivých častí. Samotný plán kontrolnej činnosti tvorí
prílohu tejto zápisnice. Pani Kovačiková požiadala kontrolórku obce, aby prekontrolovala
aj platné VZN.
Uznesenie č. 03/2013
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Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 s doplnením pripomienky.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 14.2.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................
Na obecný úrad bola doručená žiadosť zo ZŠ s MŠ v Kľačanoch, v ktorej svojimi
podpismi rodičia detí z Materskej školy v Kľačanoch vyjadrili požiadavku o vytvorenie
nového pracovného miesta pre učiteľku v MŠ na polovičný úväzok. Táto žiadosť bola
starostkou obce prečítaná a predložená poslancom na prerokovanie v súvislosti s tým, že
rodičia detí navštevujúcich MŠ prosia OZ o vyčlenenie financií na zriadenie tohto
pracovného miesta. Potrebu zamestnať ešte jednu osobu v MŠ na polovičný úväzok
odôvodnili tým, že miestnu materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov
a potreby tých najmenších detí a detí predškolského veku sú oveľa náročnejšie než potreby
ostatných detí.
K tomuto bodu programu vystúpila Ing. Babincová, ktorá poznamenala, že určovanie
počtu pracovníkov v škole a škôlke nie je v právomoci poslancov. Na to predsa majú
v škole tabuľky a normatívy a podľa toho treba posúdiť, či dané počty pracovníkov sú
v súlade s týmito predpismi.
Ďalej chceli poslanci vedieť, koľko finančných prostriedkov sa ročne vynakladá na platy
v materskej škole. Pán Sečány doložil, že je to 55 000,- € a k tomu im ešte ostane aj školné
(8,- €/dieťa/mesiac). Ing. Babincová prepočítala, že na 29 detí v MŠ a 107 detí v ZŠ ide
ročne zo štátu aj z obce niečo cez 11 mil. Sk. Z podielových daní ide do školy 83 000,- €
ročne, čo predstavuje cca 46 % príjmu z týchto daní. Ing. Fuska navrhol, že požadovaná
suma by sa mohla vyplatiť z toho, čo ušetria po výmene okien v r.2012 na spotrebe
energií. Tiež položil otázku, či by nestálo za zváženie porovnať koľko stojí školné
v Kľačanoch a koľko v iných obciach.

6.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie tento bod programu a rozpočet sa o požadovanú
sumu nenavýši.
7.



Starostka obce v tomto bode programu uviedla, že dňa 27. decembra 2012 bol bod
o schvaľovaní rozpočtu obce na r. 2013 – 2015 z programu zasadnutia OZ vypustený,
nakoľko sa na zasadnutí nezúčastnil potrebný počet poslancov, aby bolo obecné
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Z tohto dôvodu bol uvedený bod nanovo zaradený do programu zasadnutia OZ dňa
14.2.2013. Návrh rozpočtu, ktorý bol uverejnený na internetovej stránke obce a tiež na
oboch informačných tabuliach v obci bol do verejného zasadnutia OZ dňa 14.2.2013
zmenený z dôvodu skutočností, ktoré pri zostavovaní pôvodného rozpočtu neboli ešte
známe. Zmenili sa údaje v príjmovej časti a z toho dôvodu, aby bol rozpočet vyrovnaný
museli sa urobiť úpravy v časti výdavkov. Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo,
aby sa z niektorej položky uvoľnili finančné prostriedky na nákup nových počítačov na
obecný úrad a na prepracovanie internetovej stránky obce. Tu podotkol jeden
z prítomných poslancov, že nákup počítačov bol plánovaný už v roku 2012. Vysvetlilo sa,
že v roku 2012 bol zakúpený jeden počítač, čo však nie je postačujúce, nakoľko sa kazí už
aj druhý počítač a starostke treba kúpiť notebook, nakoľko nemá žiadny počítač. Po
dohode sa teda presunulo 2 000,- € z položky 637 027 Odmeny na základe dohôd na
položku 633 – Materiál v rámci programu 01 – Plánovanie, manažment a kontrola.
ďalej bolo presunuté 3 000,- € z položky 637 027 Odmeny na základe dohôd v programe
01 – Plánovanie, manažment a kontrola na položku 637 027 – Dohody –mimopracovný
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pomer v podprograme 05 04 – Nakladanie s odpadovými vodami, nakoľko došlo pri
uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti k nedorozumeniu, pôvodná zmluva bola zrušená
v mesiaci október zastupujúcim starostom p. Sečánym. Táto skutočnosť nebola daná na
vedomie novej starostke, aby sa uzatvorila nová zmluva na mimopracovný pomer pre
údržbu a čistenie ČOV s novými podmienkami, preto v novom rozpočte nebolo počítané
s odmenou pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu a čistenie ČOV počas celého roka.
pán Sečány vystúpil s návrhom na presun časti dotácie z obce pre ZŠ s MŠ, konkrétne
17 000,- € na položku 635 006 – Údržba budov MŠ + príslušenstvo v rámci programu 07 –
Vzdelávanie. Dotácia z obce pre ZŠ s MŠ sa tak znížila z pôvodných 83 000,- € na
66 000,- €. Proti tomuto návrhu vystúpila starostka obce, nakoľko pán Sečány sám
podával projekt na Environmentálny fond, kde je zahrnutá aj rekonštrukcia budovy MŠ.
Poznamenala, že tieto presunuté finančné prostriedky budú však chýbať na prevádzku
MŠ, školského klubu a školskej jedálne na konci roka 2013.
poslanci sa dohodli, že položku 633 006 – Kultúrne podujatia obce v podprograme 09 03
– Oslavy sviatkov a obecné podujatia znížia z navrhovaných 2 500,- € na 1 500,- €
a zvyšných 1 000,- € presunuli na položku 635 006 – Údržba budov MŠ + príslušenstvo
v programe 07 – Vzdelávanie
pán Sečány ďalej požiadal o navýšenie nového zostatku nevyčerpaného príspevku obce na
činnosť OFK za rok 2012 na položku 713 Kapitálové výdavky a konkrétne na
rekonštrukciu budovy OFK. Potrebu zvýšenia príspevku obce odôvodnil nutnosťou
vybudovania oplotenia okolo celého futbalového ihriska. Poslanci sa snažili nájsť rezervu,
z ktorej by mohli presunúť finančné prostriedky na spomínanú rekonštrukciu. Nakoniec sa
dohodli, že v roku 2013 sa aj tak nestihne úplne rekonštrukcia komunikácie IBV, z ktorej
potom presunuli sumu 2 500 € na rekonštrukciu budovy OFK a tak navýšili jej celkovú
sumu na 8 500 €.
poslanci ďalej upozornili, že plánovaný nákup dezinfekčného zariadenia, ktorý bol
pôvodne zaradený na položke 633 006 v podprograme 10 02 – Verejný vodovod je
výdavkom, ktorý má byť správne zaradený v kapitálových výdavkoch. Na základe tohto
došlo k zníženiu celkových bežných výdavkov o 10 000,- € a k zvýšeniu kapitálových
výdavkov.
Starostka vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Alenu Valkovú, aby predniesla
„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľačany na roky
2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013“. Ing. Valková vysvetlila prítomným
čo bolo východiskom pre vypracovanie stanoviska a tiež skonštatovala, že návrh rozpočtu
obce bol spracovaný v súlade s príslušnými zákonmi a so všeobecne záväznými
nariadeniami a internými predpismi obce. Na záver odporučila obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu na rok 2013 schváliť a rozpočet na roky 2014 a 2015 zobrať na
vedomie.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľačany na roky
2013 –2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č.04/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený rozpočet vrátane dohodnutých zmien
návrhu rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet na rok
2013
v€
824 496

Príjmy spolu
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Bežné príjmy

694 496

Kapitálové príjmy

80 000

Finančné operácie príjmové

50 000

Výdavky spolu

824 496

Bežné výdavky

628 809

Kapitálové výdavky

195 687

Finančné operácie výdavkové

0

Hospodárenie obce

0

7/ 7
0/7
0/7

Dňa 14.2.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

Rozpočet na
rok 2014
v€

Rozpočet na
rok 2015
v€

Príjmy spolu

813 518

815 518

Bežné príjmy

693 518

695 518

Kapitálové príjmy

80 000

80 000

Finančné operácie príjmové

40 000

40 000

Výdavky spolu

813 518

815 518

Bežné výdavky

640 631

633 998

Kapitálové výdavky

172 887

181 520

Finančné operácie výdavkové

0

0

Hospodárenie obce

0

0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov
podľa prílohy na roky 2014 – 2015.
8.

Starostka prítomným poslancom predložila plán zasadnutí OZ na rok 2013, v ktorom boli
uvedené mesiace, v ktorých by v roku 2013 malo zasadnúť OZ bez uvedenia konkrétnych
dátumov, ktoré nie je možné vopred naplánovať. Presný dátum bude určený v konkrétnom
mesiaci. Zo strany pána Sečányho padol návrh, aby sa dohodli aspoň na konkrétnom
jednom dni v týždni, kedy by zastupiteľstvá boli zvolávané. Poslanci sa dohodli, že
rokovacím dňom bude streda.
Uznesenie č.05/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2013 a za rokovací deň stanovuje stredu.
Za prijatie:

7/7
Strana 5 z 8

Proti:
Zdržali sa:

0/7
0/7

Dňa 14.2.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................
9.

Diskusia:
 Do diskusie sa ako prvý prihlásil p. Jankovič, ktorý upozornil na skutočnosť, že
pred ich domom a určite aj inde v obci zo zeme trčia drôty pri stĺpoch, na ktorých
sú umiestnené amplióny miestneho rozhlasu. Zaujímalo ho iba to, či by sa na tieto
drôty nedali využiť pri dopájaní miestneho rozhlasu na IBV. Starostka prisľúbila,
že túto skutočnosť preverí.
 Pán Ján Ulianko poznamenal, že by bolo veľkou chybou, keby sa v obci „škrtilo“
na športe a je za to, aby sa do športového areálu dalo čo najviac. Ďalej ho
zaujímalo, kto je vlastníkom pozemku okolo kostola. Ak je obecný, nech odpratáva
sneh zamestnanec obce. Tiež upozornil, že na rôzne veci je v rozpočte plánované,
ale na dom smútku, ktorý je v havarijnom stave sa akosi pozabudlo. Na toto mu
oponovali poslanci s pani starostkou, že v rozpočte je s rekonštrukciou domu
smútku počítané.
 V tomto bode upozorňujeme, že celý príspevok pána poslanca Sečányho bol
prehratý zo zvukového záznamu a na základe tohto je napísaný v bodoch, ako to
pán poslanec predniesol a nie sú tam veci vymyslené. Pán poslanec Sečány sa
o slovo prihlásil s dlhším príspevkom, ktorým reagoval na poznámky na jeho
osobu a kritiku, ktorá sa mu dostala na poslednom zasadnutí OZ (27.12.2012), na
ktorom nebol prítomný a chcel vyvrátiť niektoré nepravdy, ktoré sa o ňom šíria po
dedine. Zameral sa hlavne na tieto oblasti :
- ohľadne projektu na rekonštrukciu ZŠ s MŠ , boli tam viaceré zmeny,
uvedený projekt zdedil po pánovi starostovi Banákovi a každý občan
vo funkcii verejnej by sa mal odosobniť a nebrať do úvahy „kto ho
volil a kto ho nevolil“ a brať do úvahy viac občiansku povinnosť,
každý má iný názor a všetci okolití starostovia by boli radi, keby
zdedili takýto vypracovaný projekt a mohli by v ňom pokračovať,
- všetky svoje kroky a rozhodnutia konzultoval a informoval svojich
kolegov poslancov,
- za 4 mesiace, čo je vo funkcii nová starostka, tak mu takáto
komunikácia s nimi chýba,
- pán Sečány ďalej zdôraznil, že akceptuje zvolenie starostky, ale žiada,
aby aj ona akceptovala aj jeho osobu a osobu poslancov, pretože je to
rovnaké ako za pána Ing. Kožíka, komunikácia s nimi viazne,
- pán Sečány ďalej zdôraznil, že sa o ňom šíria rôzne klebety ohľadne
športu a rád by zdôraznil a zároveň sa spýtal: „Kto z Vás urobil pre
dedinu toľko ako ja? Dal tejto dedine niekto viac ako ja?“. Ak sú
pochybnosti o mojej činnosti, vyzývam Vás pani starostka o fakty,
ktoré sú podstatné, nerozširujte o mne klebety!!!
- ďalej pán Sečány poďakoval pánovi Uliankovi za jeho príspevok, po
prejave ktorého ho prebehol až mráz po chrbte.
- všetky finančné prostriedky, ktoré získal od obce využil na futbal a to
na energie, rozhodcov, všetko si robili vo vlastnej réžii, vyzdvihol, že
ani jedna organizácia v dedine neurobila toľko pre obec ako práve on
a futbalisti. Všetci si dávali platiť v úvodzovkách „či za výber vody,
zapínanie osvetlenia, multifunkčné ihrisko“.
- pán Sečány ďalej poukázal na miestne deti, ktoré chodia robiť na
ihrisko zle,
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ďalej poukázal na to, že je verejný záujem o zrušenie futbalu, ak sa
znížia financie, tak príde k jeho zrušeniu, a preto vyzval starostku, aby
akceptovala, že „futbal je verejný záujem tejto obce, a spýtal sa či
niekto iný z obce toľko plnil stránky novín ako on a futbal.
- pán Sečány v ďalšom bode zdôraznil, že je veľmi hrdý na vypísanie
verejnej obchodnej súťaži, ktorú on vypísal o kľačiansky obchod a je
veľmi rád, že to dopadlo tak ako dopadlo a zvládol to. Prehlasuje, že
nie je žiadnym spoločníkom pána Černého a nemá tam žiadny podiel,
ani 50 ani 60 %
- Ďalej by rád upozornil pána Škodu, ktorý na minulom zastupiteľstve
upozornil na výrub stromov, ktorý bol vykonaný za jeho pôsobenia
a chcel vyvrátiť to, že nemá žiadne „kamarádčaky“ s pánom Šípkom,
ktorý na tento orez poskytol plošinu, zároveň však sa spýtal pani
starostky, ktorá tiež zavolala pána Šípku na namontovanie vianočného
osvetlenia, či aj ona má kamaradčáky s pánom Šípkom. Čo ona
komentovala, že ona pán Šípku predtým nepoznala a videla ho
prvýkrát
- ďalšom bode pán Sečány komentoval odovzdávanie funkcie novej
starostke a poznamenal, že delimitačný protokol mohol byť urobený
až 30.11.2012, nakoľko sa skôr nestihol urobiť. Zároveň zdôraznil už
druhýkrát, že on dostal v posledných voľbách dostatočný počet hlasov
od určitých ľudí a stará sa o veci verejné ako občan a ako patriot
a žiada občanov, aby sa k nemu správali s úctou a slušne.
- pán poslanec Sečány vytkol starostke, že 27.12.2012 šoféroval
služobné auto po ukončení zasadnutia OZ manžel pani starostky
a položil jej otázku, či má na to oprávnenie a kto ho na to poveril.
Touto poslednou otázkou svoj prejav ukončil, na čo mu bolo niektorými
občanmi zatlieskané.
 Na toto reagovala pani starostka tak, že vysvetlila občanom, že jej manžel
šoféroval služobné auto celkovo 3-krát. Prvý krát po prebratí auta po jej
nastúpení na obecný úrad, kedy jej manžel opravil na aute zaseknuté dvere,
skontroloval stav auta, naplnil nádobku ostrekovačov, bol načerpať benzín,
pretože už svietila kontrolka rezervy, nakoľko ho v takomto stave odovzdal
p. Sečány. Druhýkrát šoféroval auto po ukončení OZ 27.12.2012, o čo ho
požiadala ona sama a bola v aute prítomná aj ona a 3-krát krát to bolo
v jednu sobotu počas ľadovice, aby posypal uličku pri dome pána Ulianku
Jána posypovým kamenivom, aby sa pán Ulianko neustále nesťažoval.
Zároveň však položila otázku, kto dal oprávnenie na vedenie služobného
vozidla OcÚ všetkým futbalistom, ktorí toto auto veľakrát šoférovali
a používali na cesty mimo Kľačian a nemali vystavené oprávnenie na jeho
šoférovanie. Vtedy nikto na to nepoukázal
 Pani Doráková poznamenala, že poslanci by mali byť vzorom pre ostatných a mali
by zdraviť ľudí. Následne upozornila pani starostku, že o situácii, ktorá nastala
v čase jej nástupu v súvislosti s prečerpávačkami (upchatie rôznymi handrami,
hračkami, plastovými fľašami a iným odpadom, ktorý rozhodne do kanalizácie
nepatrí) mala informovať políciu a ak sa v budúcnosti podobná situácia zopakuje,
nech tak urobí. Ďalej bola rozhorčená, že na jeseň 2012 si na ich ulici niekto robil
vodovodnú prípojku a voda bola odstavená celý deň. Nikto ich na to včas
neupozornil a zaujíma ju, kto preplatí všetku uniknutú vodu.
 Pani Jana Jurenová sa vyjadrila, že obec má konečne poslancov na vysokej
vzdelanostnej úrovni. Doteraz ešte v Kľačanoch takí neboli.
-
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 Pani Eva Ďurišová upozornila na situáciu pri pošte, ktorá nastala z dôvodu častého
sneženia v posledných dňoch – nedá sa tam prejsť, je tam veľa vody – treba to
riešiť.
 Pán Ján Ulianko navrhol, či by nebolo rozumné zrušiť múrik na odpadovej jame na
cintoríne a vybudovať tam nájazdovú rampu a na miesto jamy uložiť kontajner,
z dôvodu, že betónové kusy starých obrubníkov a pomníkov z hrobov sa z jamy
veľmi ťažko vyberajú. Na to poslankyňa Ing. Babincová poznamenala, že takýto
odpad je predsa Prevádzkového poriadku pohrebiska zakázané hádzať do jamy,
a ak by tak niekto urobil, musí to na vlastné náklady odpratať.
 Pani Evu Ďurišovú zaujímalo, či by v obci nebolo možné zriadiť klub dôchodcov.
Pani starostka jej na to odpovedala, že založenie klubu dôchodcov plánuje riešiť
v blízkej budúcnosti.
 Pani poslankyňa Kovačiková sa spýtala, prečo ešte nie je skolaudovaná
kanalizácia, či by to nešlo čím skôr, aby sa ušetrili peniaze, či sú tam nejaké
závady. Pani starostka prítomných informovala, že skúšobná prevádzka kanalizácie
je predĺžená do 31.12.2013, čo vybavil ešte pán Sečány počas svojej pôsobnosti vo
funkcii povereného zástupcu starostu obce. Pán Sečány otázku prečo požiadal
o predĺženie skúšobnej prevádzky kanalizácie vysvetlil tak, že v obci je
skolaudovaná len jedna vetva kanalizácie a to na ulici, kde býva p. Kašák. ČOV nie
je skolaudovaná, kvôli závadám a nedostatkom asi na 4 strany formátu A4, ktoré
inšpektorát práce vytkol ešte Ing. Kožíkovi, bývalému starostovi obce a pokiaľ
tieto závady nebudú odstránené, tak to inšpektorát práce v žiadnom prípade
nepovolí.
 Pán Cvíčela Jozef podotkol, že všetky uvedené jazdy boli zaznamené do knihy jázd
a zároveň sa spýtal pána Sečányho, prečo neviedol žiadny záznam do knihy jázd
počas celej doby ako bol poverený zastupovaním starostu.
10.

Uznesenie k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa Ing. Zdenka
Babincová.

11.

Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ing. Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 18.02.2013
Overovatelia:
p. Veronika Ostrovská

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

Ing. Peter Fuska

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

.....................................................
Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce
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