ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
28.06.2013
o 18,00 hod. v NPZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ 7/7:

Ing. Emília Cvíčelová
Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány,
p. Milan Poláčik , Ing. Peter Fuska
Hlavný kontrolór obce: Ing. Alena Valková
Občania:
podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie Návrhu záverečného účtu obce Kľačany za rok 2012
Oboznámenie so správou audítora o vykonaní auditu za rok 2012
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany
na II. polrok 2013
8. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2013 o verejných vodovodoch a miestnom
poplatku za odber vody na území obce Kľačany
9. Schválenie návrhu ceny vody za 1 m3 na rok 2013 dodávanej z verejného
vodovodu odberateľom v obci Kľačany
10. Oboznámenie s výsledkom mimoriadnej kontroly hospodárenia vykonanej v ZŠ
s MŠ v Kľačanoch hlavným kontrolórom obce
11. Prerokovanie žiadosti Ing. Kalužu o riešenie problému inžinierskej stavby
(odvodňovací panelový kanál)
12. Informácia starostky obce o investičných akciách v obci
13. Diskusia
14. Uznesenia
15. 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.
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2.

Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ing. Slávka Masnicová,
za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Milana Poláčika a p. Veroniku
Ostrovskú.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

3.

V tomto bode starostka obce oboznámila všetkých prítomných so znením
programu, ktorý predložila poslancom na schválenie.
Uznesenie č. 21/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje program zasadnutia OZ.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.06.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

4.

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

Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej
komisie nasledovne:
Predseda: Ing. Zdenka Babincová
Členovia:
p. Ľudmila Kovačiková
p. Dušan Černý
Uznesenie č. 22/2013

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

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.06.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

5.

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

V tomto bode vyzvala pani starostka p. Slávku Masnicovú, aby oboznámila
prítomných so Záverečným účtom obce Kľačany za rok 2012. Následne
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Valková stanovisko k záverečnému
účtu a obecnému zastupiteľstvu navrhla schváliť Záverečný účet obce Kľačany za
rok 2012 bez výhrad.
Uznesenie č. 23/2013

A)

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Záverečný účet obce Kľačany za
rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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B)

Obecné zastupiteľstvo Kľačany schvaľuje vyčíslený hospodársky výsledok za rok
2012 ako zdroj tvorby rezervného fondu vo výške 96 173,56 € a tvorbu
rezervného fondu vo výške 9 617,36 €.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.06.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

6.

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

Starostka oboznámila prítomných so správou nezávislého audítora Ing. Jozefa
Adamkoviča o uskutočnenom audite účtovnej závierky obce Kľačany za rok 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie správu nezávislého
audítora o vykonaní auditu ÚZ obce Kľačany za rok 2012.

7.

Ing. Alena Valková, hlavná kontrolórka obce Kľačany, v tomto bode rokovania OZ
prečítala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 a predložila ho poslancom na
schválenie.
Uznesenie č.24/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kľačany na II. polrok 2013.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.06.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

8.

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

Nakoľko sa obec Kľačany v roku 2012 stala vlastníkom vodojemu, bolo potrebné
vypracovať VZN, ktoré by riešilo pripojenie obyvateľov na verejný vodovod,
podmienky odberu pitnej vody, platby za takéto odbery a rôzne práva a povinnosti
odberateľov i obce. Starostka takéto VZN vypracovala a predložila poslancom na
pripomienkovanie a následné schválenie. Pani poslankyňa Kovačiková uviedla, že
predložený návrh VZN č. 1/2013 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za
odber vody na území obce Kľačany je vcelku dobrý, ale v § 12 by navrhla vetu za
poslednou odrážkou- odberateľ nesmie používať pitnú vodu na polievanie záhrad
zmeniť nasledovne: „Odberateľ nesmie používať pitnú vodu na iné účely, ako je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku.“. S uvedenou zmenou súhlasili aj ostatní poslanci.
Uznesenie č. 25/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje VZN č.1/2013 o verejných vodovodoch
a miestnom poplatku za odber vody na území obce Kľačany v predloženom znení s
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úpravou § 12 nahradením textu poslednej vety v znení: „Odberateľ nesmie používať
pitnú vodu na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou
v obci v čase jej nedostatku.“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.06.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

9.

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

Keď chce obec prevádzkovať vodovod musí mať stanovenú a schválenú aj cenu
za odber 1 m3 vody. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil obci Kľačany
maximálnu cenu za 1 m3 vody vo výške 0,68 €. Pani starostka navrhla, aby cena
vody ostala v nezmenenej výške, t.j. 0,33 €/1 m3 vzhľadom k tomu, že sa v roku
2013 zvýšili dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Následne navrhol pán poslanec Černý, aby sa cena za 1 m 3
vody znížila na 0,30 € aspoň na ½ roka, aby finančné zaťaženie občanov nebolo
také veľké. Starostka dala o jeho návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 26/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje cenu vody dodávanej z verejného
vodovodu odberateľom v obci Kľačany na rok 2013 vo výške 0,30 € za 1 m 3.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.06.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

10.

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

Ing. Alena Valková, hlavná kontrolórka obce, vykonala v ZŠ s MŠ Kľačany
mimoriadnu kontrolu v súvislosti s hospodárením školy, z ktorej predniesla správu.
V správe uviedla, že nedostatkom je použitie asi 21 % z finančných prostriedkov
pridelených obcou na originálne kompetencie (na MŠ, školský klub a školskú
jedáleň) na chod základnej školy. Tiež odporučila prijaté transfery zúčtovať vo
vecnej a časovej súvislosti.
Pani poslankyňa Kovačiková sa spýtala, na čo bolo tých 21 % finančných
prostriedkov vyčerpaných. Ing. Valková uviedla, že na bežné výdavky školy ako
sú napríklad energie, kancelárske potreby a podobne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z mimoriadnej kontroly
hospodárenia vykonanej v ZŠ s MŠ v Kľačanoch hlavným kontrolórom obce.

11.

Dňa 10.05.2013 doručil na obecný úrad Ing. Miroslav Kaluža žiadosť o riešenie
problému odvodňovacieho panelového kanála, ktorý je vybudovaný vedľa jeho
pozemku a panely tlačia na jeho pozemok a tým narúšajú statiku jeho domu.
Starostka mu v zákonnej lehote písomne odpovedala, že v súčasnosti obec nemá
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v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na takéto veci a uvedenú žiadosť dá na
prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Pán poslanec Sečány povedal, že sa Ing. Kalužovi snažil dovolať, aby sa
dozvedel niečo bližšie ohľadne spomínaného problému, ale nepodarilo sa mu
s ním skontaktovať. K uvedenej veci poznamenal, že by bolo dobré, keby Ing.
Kaluža predložil geometrický plán so skutočným zameraním jeho pozemku, aby
bolo jasné, či uvedený kanál zasahuje do jeho parcely.
Ing. Peter Fuska navrhol, aby priebežne obec sledovala protipovodňové výzvy
a v rámci týchto aktivít by sa uvedený problém mohol riešiť ako celok aj
s premostením cez kanál, ktoré je vybudované pri pánovi Jaroslavovi Černom
a v celej dĺžke kanála až po pána Čúzyho.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Miroslava Kalužu o riešenie
problému inžinierskej stavby – odvodňovacieho panelového kanála a zaujíma
k nej nasledovné stanovisko:
Obec sa v budúcnosti zapojí do protipovodňových aktivít a jednou z hlavných
priorít bude riešenie problému s odvodňovacím kanálom.

12.

V tomto bode starostka obce informovala prítomných o uskutočnených
i pripravovaných investičných akciách v obci. Sú to nasledovné akcie:
- IBV Brehy – vybudovanie verejného osvetlenia – akcia s nízkou hodnotou (do
20 tis. €) – z pôvodného návrhu sa ubralo 10 svietidiel
- dali sa urobiť žalúzie do škôlky
- čo sa týka dezinfekcie vody – v súčasnosti sa ručne dávkuje Savo. Aby sa toto
nemuselo robiť ručne sú tri možnosti:
a) kúpiť dávkovač na Savo
b) UV dezinfekcia – upravuje však len vodu, neodstraňuje aj
usadeniny a baktérie na potrubí
c) dezinfekcia chlórdioxidom – pre túto možnosť sa rozhodla
pracovná skupina na svojom zasadnutí. Pomocou tejto
metódy sa čistí voda i potrubie.
- ďalej starostka spomenula výtlky na cestách na opravu ktorých dostala obec aj
finančné prostriedky zo štátu. Tieto budú musieť byť tento rok použité na ich
opravu, avšak nie je možné dať opraviť všetky výtlky (je ich asi 150 m 2) lebo
by to stálo asi 25 – 30 tis. €. Takže sa budú musieť vybrať len tie najhoršie
a tie sa dajú opraviť.
- dlažba na opravu chodníkov je kúpená – je nutné rozhodnúť sa ,či ju použiť na
opravu chodníka od Viliama Malíka po kostol, alebo na chodník pri hlavnej
ceste, ktorý je už tiež v havarijnom stave. V prvom prípade by bolo dobré dať
urobiť aj premostenia, pretože by nebolo plynulé napojenie na pôvodné
premostenia. V druhom prípade by sa musel spolu s chodníkom dať urobiť aj
mostík, ktorý je však odspodu celý prehrdzavený, takže by to bola väčšia
investícia.
- treba zrekonštruovať objekt studne – urobiť oplotenie, maľovku, opraviť
strechu – zateká
- vodojem – už je objednaná nová brána, je potrebné dať vyčistiť dná nádrží
- treba vymeniť potrubie v studni v dĺžke cca 27 m
- tiež je potrebná aj oprava mostíka pred pánom Lampárskym
- v súčasnosti sa pracuje na novej webovej stránke obce
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-

13.
-

-

-

-

-

-

sklad CO sa bude v najbližšej dobe sťahovať do novej požiarnej zbrojnice a na
obecnom úrade sa plánuje zriadiť archív
starostka pripomenula projekt na obnovu ZŠ s MŠ, ktorý bol minulý rok
rozpracovaný – k samotnej realizácii však nedošlo, lebo v súčasnosti
Envirofond nemá finančné prostriedky na podporu projektov
starostka pripomenula rozbitú cestu pri pánovi Ľubošovi Králičovi, nakoľko to
v minulosti nebolo opravené a v súčasnosti sa cesta viac prepadáva. Spolu so
zastupiteľstvom sa zhodli, že by mala obec vyzvať pána Králiča na opravu
cesty a ak to neurobí, tak to dá obec urobiť na vlastné náklady, ktoré následne
prefaktúruje pánovi Králičovi.

Diskusia:
Ako prvý sa o slovo prihlásil Ing. Pavol Cvíčela, ktorý pripomenul, že do 30.9.2013
treba schváliť návrh na cenu vody na rok 2014 a poslať ho na ÚRSO (Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví). Taktiež pripomenul, že treba urobiť odpieskovanie
studne – je to veľmi dôležité a treba to urobiť aspoň raz za 20 rokov. Spýtal sa na
údržbu potoka – kosenie a čistenie, či boli urobené potrebné kroky, aby sa to
urobilo. Starostka mu odpovedala, že je to v správe povodia Váhu v Nitre a boli im
aj zasielané žiadosti, ale ich odpoveďou bolo len to, že nemajú na údržbu
peniaze.
Pán Jankovič sa spýtal v súvislosti so správou audítora dokedy je potrebné urobiť
inventúry, ktoré boli v správe spomenuté. Starostka mu odpovedala, že do konca
roka v spolupráci s audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom. Tiež ho zaujímalo, či je
to porušenie zákona, keď škola čerpala prostriedky z dotácie obce na svoju
prevádzku. Ing. Zdenka Babincová vysvetlila jemu i všetkým prítomným neľahkú
situáciu v škole – chodí tam stále menej detí a v budúcnosti sa môže stať, že časť
školy sa zatvorí a deti budú musieť dochádzať do Hlohovca. Tiež osvetlila aj výber
daní v roku 2013 – z dôvodu zmeny zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a tiež z dôvodu
neaktuálneho VZN v obci, muselo byť vypracované nové VZN tak, aby obec
neprišla celkom o finančné prostriedky z najväčšej spoločnosti – zo Slovnaftu.
Pani Šášiková sa spýtala ako dlho bude asi trvať čistenie vodovodných potrubí.
Na otázku jej odpovedal Ing. Pavol Cvíčela, že to závisí od zanesenia potrubia
a aj od materiálu, z ktorého je potrubie. Pani Šášikovú tiež zaujímalo, akým
spôsobom budú opravované výtlky a kedy bude na ich ulici jednosmerka. Tiež
upozornila na kanálový poklop, ktorý veľmi hrmoce. Na toto jej odpovedala pani
starostka, že výtlky bude potrebné vyrezať a následne zaliať asfaltom
a jednosmerka na ich ulici v najbližšej dobe nebude. Čo sa týka kanálového
poklopu, bude potrebné zistiť, či v dedine nie je viac takýchto poklopov a všetky
naraz opraviť.
Pani Janka Jurenová sa spýtala, či by sa svetlo, ktoré jej pred ich domom nedalo
presunúť na križovatku, lebo tam je to svetlo potrebnejšie. Starostka i poslanci
uznali, že na križovatke by bolo svetlo prospešnejšie, a že by sa tam mohlo
premiestniť.
Pána Jankoviča zaujímalo kedy sa bude vyberať stočné. Starostka odpovedala,
že v najbližšej budúcnosti sa vyberať nebude, najskôr je potrebné skolaudovať
kanalizáciu.
Poslanec Ing. Peter Fuska upozornil na jamu pri zastávke v obci, a navrhol, aby
sa tam dala nejaká mreža, aby tam ľudia idúci k autobusu nepadli.
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Poslanec Dušan Černý položil pani starostke otázku, či sú za zvýšenie daní
zodpovední poslanci. Pani starostka sa zdržala odpovede na takto položenú
otázku, pretože pán Černý chcel iba jednoduchú odpoveď a to v znení „áno“,
alebo „nie“.

14.

Uznesenie k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa Ing.
Zdenka Babincová.
Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala
všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zo zasadnutia nebol vyhotovený zvukový záznam, pretože zariadenie bolo dané
do stavu „hold“ – „pozdržaný“, čo nezistil ani pán Sečány a skonštatoval, že je
vybitá batéria. Tento fakt sa zistil až po skončení zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

15.

Zapísala: Ing. Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 04.07.2013
Overovatelia:
p. Milan Poláčik

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

p. Veronika Ostrovská

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

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