ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
15.08.2013
o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
7poslancov – Ing. Zdenka Babincová, Veronika Ostrovská, p.
Ľudmila Kovačiková, Ing. Peter Fuska, p. Dušan Černý, p. Radomír
Sečány,
p. Milan Poláčik
Slávka Masnicová
Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu riešenia racionalizačného opatrenia v ZŠ s MŠ v Kľačanoch
uloženého zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Schválenie Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
7. Schválenie zámeru priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/108
reg. „C“ vo výmere 828 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú
výstavbu v lokalite „Brehy“ v k.ú. obce p. Hrinkovi Petrovi, Koperníková 1, Hlohovec
8. Schválenie Návrhu Zmluvy na odpredaj pozemku priamym predajom parc. číslo
1484/108 priamym predajom p. Hrinkovi Petrovi.
9. Schválenie žiadosti p. Martina Kinčíka o možnosti sprístupnenia a úpravy príjazdovej
cesty k pozemku par. číslo 88 v katastri obce Kľačany
10. Schválenie výšky ceny pitnej vody na 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v obci
Kľačany pre odberateľov na rok 2014
11. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku parcely č. 1484/96 za parcelu
číslo1484/76 z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Marekovi Rojkovi
12. Schválenie Zámennej zmluvy pozemku č. 1484/96 za pozemok č. 1484/76 pre pána
Mareka Rojka
13. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za vykonanie mimoriadnej kontroly
v škole na základe poverenia starostkou obce
14. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
15. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
16. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
17. Informácia starostky o dianí v obci
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenia
20. Záver

Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch otvorila a viedla starostka obce
Ing. Emília Cvíčelová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na
zasadnutí je prítomných všetkých 7 poslancov a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Zároveň upozornila, že zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
bude vytvorený zvukový záznam.

1

2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená p. Slávka Masnicová, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Veronika Ostrovská a p. Milan Poláčik.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila
s programom zasadnutia a predložila im ho na schválenie.

prítomných

poslancov

Uznesenie č.27/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania.
Za prijatie: 6/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 1/7 – p. Sečány
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda: Ing. Zdenka Babincová
Členovia: Ing. Peter Fuska
p. Radomír Sečány
Uznesenie č.28/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ing. Zdenka Babincová
Členovia: Ing. Peter Fuska
p. Radomír Sečány
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. Starostka obce oboznámila prítomných, že bola dňa 16.7.2013 spolu s riaditeľkou ZŠ
s MŠ Kľačany, PaedDr. Lenkou Proksovou, pozvaná na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR na prerokovanie racionalizačných opatrení a prečítala list,
ktorým ministerstvo uložilo racionalizačné opatrenie pre obec v súvislosti
s financovaním školy v znení: „Ak klesne počet žiakov v piatom ročníku pod 15
ukončiť vzdelávanie na druhom stupni základnej školy od školského roku 2014/2015.“
– v opačnom prípade musí obec dofinancovať chýbajúci počet žiakov do minimálneho
počtu (pre prvý stupeň je minimum 13 žiakov, pre druhý stupeň je to 15 žiakov).
Uviedla, že požiadala PaedDr. Proksovú a Ing. Valkovú o vypracovanie podkladov
pre zhodnotenie situácie na škole od roku 2014/2015, z ktorých následne vyšlo, že
v roku 2014/2015 je situácia dobrá, ale v roku 2015/2016 by už obec musela
dofinancovať 7 žiakov, čo predstavuje 13.027,00 € (1.861,00 € na 1 žiaka), v ďalšom
roku by to už bolo podľa predbežných prepočtov 14 žiakov. PaedDr. Proksová
vysvetlila, že prepočty sú len orientačne robené podľa počtu narodených detí
s trvalým pobytom v obci Kľačany a Sasinkovo, ale do budúcnosti sa to môže zmeniť
hlavne z dôvodu migrácie obyvateľstva. Starostka následne vyzvala poslancov
o vyjadrenie názoru na uvedenú situáciu. Pán poslanec Sečány sa spýtal na názor
starostky a riaditeľky. Obe sa vyjadrili za ponechanie školy s tým, že ak by
v budúcnosti bola situácia ohľadne financovania školy pre obec neúnosná, tak by sa
uvažovalo so zatvorením školy potom. Následne sa vyjadrili všetci poslanci, ktorí tiež
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súhlasili s navrhnutým riešením a uviedli, že by starostka mala vyzvať písomne aj
starostu obce Sasinkovo, aby sa spolupodieľal na financovaní školy.
Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neprijíma nasledovné racionalizačné opatrenie v ZŠ
s MŠ v Kľačanoch uložené zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Ak
klesne počet žiakov v piatom ročníku pod 15 ukončiť vzdelávanie na druhom stupni
základnej školy od školského roku 2014/2015.“
Neprijatie tohto racionalizačného opatrenia odôvodňuje takto:
- Obec Kľačany v školských rokoch nasledujúcich po školskom roku 2014/2015,
v ktorých sa vyskytne nedostatok finančných prostriedkov v dôsledku zníženého
počtu žiakov pod stanovený limit, t.j. 13 žiakov v nižšom stupni základnej školy a 15
žiakov vo vyššom stupni základnej školy, dofinancuje potrebné finančné prostriedky
z rozpočtu obce. Ak potreba finančných prostriedkov na dofinancovanie presiahne
možnosti obce, v budúcnosti bude obec túto situáciu riešiť podľa aktuálneho stavu.
Zároveň však bude neustále kontrolovať použitie finančných prostriedkov
poskytnutých obcou na dofinancovanie školy. Riaditeľ Základnej školy s Materskou
školou v Kľačanoch bude niesť plnú zodpovednosť za efektívne vynakladanie
poskytnutých finančných prostriedkov.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
6. Starostka vyzvala poslancov na pripomienkovanie Zmluvy o dodávke pitnej vody
z verejného vodovodu v obci Kľačany, ktorú mali vopred k dispozícii na preštudovanie
a bola vyvesená aj na obecných tabuliach a na internetovej stránke obce. Ing.
Babincová uviedla, že je zmluva v poriadku, ale 14-dňová splatnosť faktúry za vodu
sa jej zdá pre občanov obce krátka. Pripojil sa aj Ing. Fuska, ktorý navrhol 30-dňovú
splatnosť, s čím súhlasili aj ostatní poslanci.
Uznesenie č. 30/2013
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zmenu v bode č. V. Fakturácia
a platobné podmienky, v druhej vete Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného
vodovodu v obci Kľačany nasledovne: „Splatnosť faktúry je 30 dní od jej
vystavenia.“
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Zmluvu o dodávke pitnej vody
z verejného vodovodu v obci Kľačany.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
7. V tomto bode starostka oboznámila prítomných so žiadosťou p. Petra Hrinka
z Hlohovca, ktorý má záujem o kúpu pozemku parc. č. 1484/108 v k.ú. obce Kľačany.
V súvislosti s jeho žiadosťou uverejnila zámer predaja obecného pozemku v lehote
15 dní pred schvaľovaním predaja pozemku v zmysle zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, ktorý je potrebné schváliť.
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Uznesenie č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja obecného pozemku v zmysle
§ 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
parcelné číslo 1484/108 reg. „C“ vo výmere 828 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený
na bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy“ v k.ú. obce priamym predajom.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
8. Zároveň so zámerom predaja obecného pozemku parc. č. 1484/108, ktorý sa
nachádza v k.ú. obce Kľačany uverejnila starostka obce Návrh zmluvy na odpredaj
uvedeného pozemku pánovi Petrovi Hrinkovi, Koperníková 1, Hlohovec, ktorý spolu
s ostatnými náležitosťami predkladá poslancom na schválenie.
Uznesenie č.32/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Zmluvu na odpredaj pozemku parc. číslo
1484/108, parcela reg. C, orná pôda, vo výmere 828 m2, ktorý je v rámci územného plánu
obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy“, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom p. Petrovi Hrinkovi, bytom Koperníková 1, Hlohovec.
Celková suma za predávaný pozemok je 23 357,88 €. Cena za 1 m2 pozemku je stanovená
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch č. 9/2008 zo dňa 11.4.2008 vo výške
28,21 €/1 m2. Kupujúci nie je osobou vymedzenou podľa § 9a, ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. Dňa 17.7.2013 bola na Obecný úrad v Kľačanoch doručená žiadosť Mgr. Martina
Kinčíka o sprístupnenie a úpravu príjazdovej cesty, ktorú odôvodnil tým, že uvedená
príjazdová cesta bude napojená na miestnu komunikáciu a bude slúžiť ako jediná
prístupová cesta vedúca k pozemku parc. č. 88 v k.ú. Kľačany. Poslancov zaujímalo,
či parcela, na ktorej má byť prístupová cesta vybudovaná je obecná, aby nedošlo
k tomu, že bude uvedená cesta vybudovaná na nejakej súkromnej parcele. To by si
už pán Kinčík musel doriešiť so skutočným vlastníkom.
Uznesenie č.33/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť p. Martina Kinčíka o možnosti
sprístupnenia a úpravy príjazdovej cesty k pozemku par. číslo 88 v katastri obce Kľačany cez
obecný pozemok.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
10. Starostka v tomto bode programu vysvetlila, že do 30.9.2013 musí byť podaná
žiadosť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o stanovenie maximálnej ceny
vodného a stočného na rok 2014. Predtým však musí mať obec schválenú cenu za 1
m3 vody. Pán poslanec Černý a pani poslankyňa Ostrovská navrhli zatiaľ ponechať
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cenu za 1 m3 vody na 0,30 €. Pán poslanec Poláčik navrhol zvýšiť cenu vody na 0,40
€ za 1 m3 z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukcií a opráv na vodárni a na studni
a z toho vyplývajúcich zvýšených výdavkov pre obec. Nakoniec sa však všetci
poslanci dohodli na cene 0,30 € za 1 m3 vody.
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje cenu pitnej vody odoberanej z verejného
vodovodu v obci Kľačany pre odberateľov na rok 2014 vo výške 0,30 € za 1 m3.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
11. Pán Marek Rojko doručil na Obecný úrad v Kľačanoch výpis z listu vlastníctva
v zmysle uznesenia č. 12/2013 zo dňa 24.4.2013, ktorým doložil vlastnícky vzťah
k parcele č. 1484/96, ktorá sa nachádza v k.ú. obce Kľačany v lokalite „IBV Brehy“.
Túto chce vymeniť za parcelu č. 1484/76 v k.ú. obce Kľačany v lokalite „IBV Brehy“,
ktorej vlastníkom je Obec Kľačany a svojou výmerou je identická s jeho parcelou.
Starostka prečítala aj zámer na zámenu parciel, ktorý bol zverejnený zákonným
spôsobom. Proti uvedenému nemal nikto námietky a všetci sa jednohlasne dohodli.
Uznesenie č.35/2013
OZ v Kľačanoch v zmysle § 9, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
schvaľuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Kľačany z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – zámenu parcely č. 1484/96 vo výmere 720 m2 za parcelu číslo1484/76
vo výmere 720 m2 p. Marekovi Rojkovi.
Tento spôsob prevodu zdôvodňuje nasledovne:
Žiadosť o zámenu pozemkov schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
24.04.2013 uznesením č. 12/2013. Obe parcely sú výmerou identické (720 m2), cena bola
stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch č. 9/2008 zo dňa 11.04.2008 na
28,21 EUR za 1 m2. Nie je potrebné túto cenu upravovať, nakoľko obec zámenou týchto
pozemkov finančne nestráca a parcela č. 1484/76 je voľná. Po zvážení situácie, že p. Marek
Rojko je občan Kľačian a chce si na tejto parcele postaviť rodinný dom, mu obec vyšla
v ústrety a zámenu pozemkov OZ schválilo. Všetky náklady s prevodom majetku a jeho
zápisom do katastra nehnuteľností si p. Marek Rojko bude hradiť sám.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
12. Starostka predložila poslancom na schválenie Zámennú zmluvu pozemku parc. č.
1484/96, ktorého vlastníkom je p. Marek Rojko za pozemok parc. č. 1484/76, ktorého
vlastníkom je Obec Kľačany.
Uznesenie č.36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Zámennú zmluvu pozemku č. 1484/96 za
pozemok č. 1484/76 pre pána Mareka Rojka.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
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Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
13. V súvislosti s vykonanou mimoriadnou kontrolou v ZŠ s MŠ Kľačany, ale aj
v súvislosti s ostatnou prácou a zodpovedným prístupom k nej, navrhla starostka
obce odmenu hlavnej kontrolórke obce, Ing. Alene Valkovej. Poslanci dali starostke
za pravdu, že v obci boli rôzne problémy a Ing. Valková odrobila veľa hodín
a vykonala kus poctivej práce. Spoločne sa zhodli, že odmena 300,- € brutto jej
právom patrí.
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce, Ing. Alene
Valkovej, za vykonanie mimoriadnej kontroly v škole na základe poverenia starostkou obce
vo výške 300,00 € brutto.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
14. Dňa 12.8.2013 doručila na obecný úrad Ing. Alena Valková, hlavná kontrolórka obce,
oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra obce ku dňu 15.9.2013.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného
kontrolóra obce Kľačany k 15.9.2013.
15. Keďže Obec Kľačany bude od 15.9.2013 bez hlavného kontrolóra je potrebné
vyhlásiť voľbu nového kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo určilo termín voľby
hlavného kontrolóra obce na 2.10.2013 a súčasne sa dohodlo aj na spôsobe
vykonania voľby hlavného kontrolóra, pracovnom úväzku, dni prijatia do pracovného
pomeru, komisii na otváranie obálok, kritériách pre voľbu hlavného kontrolóra obce
a požadovaných dokladoch. V súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce Kľačany
prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
I. prerokovalo
v bode programu č. 15. návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kľačany.
II. vyhlasuje
podľa §-u 18a/ ods. 2/ zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
voľbu hlavného kontrolóra obce Kľačany na deň 2. október 2013.
III. poveruje
starostku obce Kľačany, aby v termíne podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce Kľačany na úradných tabuliach a na internetovej stránke obce.
IV.
a)
b)
c)
d)

schvaľuje
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: v tajných voľbách
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,16
Deň prijatia do prac. pomeru: 15.10.2013
Komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požadovaných kritérií v zložení:
Ing. Zdenka Babincová
Ing. Peter Fuska
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Ing. Slávka Masnicová
e) Kritériá pre voľbu hlavného kontrolóra obce Kľačany:
Kvalifikačné predpoklady:

minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie požadované predpoklady:
 prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky
 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,
o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
Iné kritériá a požiadavky:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 občianska a morálna bezúhonnosť
 komunikačné schopnosti
 reprezentatívne vystupovanie
 zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
f) Požadované doklady kanditáta:
1. prihláška s uvedením osobných a kontaktných údajov,
2. profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi,
3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. kópie relevantných dokladov potvrdzujúcich požadované kritériá a požiadavky,
6. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky uchádzač podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
7. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní
Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch,
8. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
V. určuje:
a) termín odovzdania písomnej prihlášky a požadovaných dokladov: do
18.9.2012 do 12,00 hod.
b) spôsob odovzdania prihlášky a dokladov: v zalepenej obálke na adresu: Obec
Kľačany, Obecný úrad, 920 64 Kľačany 211. Zalepenú obálku označiť značkou:
„Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
c) termín otvárania obálok a kontroly splnenia podmienok: 18.9.2013 o 16.00 hod.
na obecnom úrade
d) komisii - spísať zápisnicu o výsledku otvárania obálok a kontroly dokladov, ktorá sa
bude predkladať Obecnému zastupiteľstvu a bude prílohou k materiálu o voľbe
hlavného kontrolóra obce. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok
bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a
ktorí nesplnili stanovené podmienky.
e) starostke obce - na základe spísanej zápisnice z otvárania obálok a kontroly
dokladov každému kandidátovi na hlavného kontrolóra, ktorý splnil podmienky,
zaslať písomnú pozvánku na zasadnutie zastupiteľstva dňa 2.10.2013.
f) právo kandidátov na vystúpenie počas rokovania Obecného zastupiteľstva v rámci
bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Kľačany“ v časovom rozsahu max. 5 min.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
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16. Starostka uviedla, že v súvislosti s rekonštrukciou chodníkov v obci je celkový
predpokladaný výdavok na rekonštrukciu chodníka v centre obce smerom od kostola
po Viliama Malíka a chodníka pri hlavnej ceste cca 25.000,00 €. To je o 5.000,00 €
viac ako bolo naplánované v rámci rozpočtu. Zároveň sa na obecnom úrade
pripravuje miestnosť, v ktorej bude archív a na túto rekonštrukciu, s ktorou sa pri
schvaľovaní rozpočtu nepočítalo, je potrebných cca 2.500,00 €. Preto je potrebný
presun týchto chýbajúcich prostriedkov z inej položky. Keďže rekonštrukcia základnej
školy sa tento rok určite nebude robiť, navrhla, aby boli prostriedky presunuté odtiaľ.
Ing. Babincová sa spýtala, či sa tento rok nebudú robiť nájazdy pri chodníku, lebo to
majú po rekonštrukcii celé rozbité. Starostka uviedla, že tento rok sa to už robiť
nebude, lebo sa s tým nerátalo a bola by to práca narýchlo, ktorá by mohla byť potom
nekvalitná. Ing. Babincová oponovala tým, že ľudia si už začínajú dávať do poriadku
rekonštrukciou zničené trávniky a budúci rok im ich zas zničia pri budovaní príjazdov.
Ing. Fuska pripomenul, že by bolo dobré zverejniť aj súpis vykonaných prác.
Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti
rozpočtovým opatrením č. 10 nasledovne:
-

presun v rámci kapitálových výdavkov z programu č. 07 - Vzdelávanie, podprogramu
02 – Základná škola, projektu 02 – Nová budova z položky 717 002 Rekonštrukcia
budovy ZŠ vo výške 7.500,00 € na položku 717 002 – Rekonštrukcia chodníkov +
výstavba premostenia v programe 06 – Komunikácie, podprograme 02 – Oprava
komunikácií a chodníkov vo výške 5.000,00 € a 2.500,00 € na položku 717 002
v programe 01 – Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 01 – Riadenie
obce, projekte 01 – Činnosť obecného úradu.
Za prijatie: 5/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 2/7 – Ing. Babincová, p. Sečány
Dňa 15.08.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

17. Starostka obce informovala prítomných o dianí v obci (na obecnom úrade):
- dňa 24.4.2013 bola uznesením č. 11/2013 schválená žiadosť p. Ľuboša
Ulianka o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred jeho
pozemkom. Následne bol dňa 13.6.2013 doručený prokurátorovi do Trnavy
a zároveň aj na NKÚ anonym s namietaním nezákonného postupu pri predaji
obecného pozemku. Obec poskytla prokurátorovi na vyžiadanie všetky
potrebné doklady v súvislosti s týmto pripravovaným, ale doposiaľ
neuskutočneným predajom. Následne prišiel od prokurátora list, že obec
v tomto smere nepochybila a zatiaľ bolo postupované v súlade so zákonom.
- dotkla sa aj problematiky zvýšených daní – bola obvinená pracovníčka, že
nepostupovala v súlade so zákonom pri vyrubovaní daní. Toto si následne
preverila sama pracovníčka u prokurátora a ten jej poslal stanovisko, že
nepochybila a jej postup bol zákonný. Ing. Babincová sa na to spýtala, prečo
boli súhrnné výkazy z roku 2012, ktoré použila ako podklad pri tvorbe nového
VZN č.3/2012 iné ako sú tento rok. Pani starostka povedala, že v minulosti
boli nahodené záhrady v jednej položke spolu s zastavanými plochami
a nádvoriami lebo bola rovnaká sadzba dane na obidva druhy pozemkov.
Tento rok to pracovníčka v súvislosti so zmenou sadzieb dane prerobila tak,
aby to bolo správne a v súlade s VZN č.3/2012.
- oboznámila prítomných, že v súčasnosti prebieha na obecnom úrade hĺbková
kontrola z NKÚ
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-

-

-

v poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti občanov na
vandalizmus na cintoríne – v budúcnosti sa to musí riešiť a cintorín na noc
zamykať.
uviedla, že na poslednom sedení s poslancami jej bolo vytknuté, že
pracovníci, ktorí majú na starosť verejnú zeleň si neplnia riadne svoje
povinnosti. Uviedla, že doma a v najbližšom okolí domu (podľa platného VZN
do vzdialenosti 5 m od domu) je povinný každý občan tejto obce udržiavať
poriadok a verejnú zeleň sám.
čo sa týka vodovodu, tak v najbližšom týždni budú doriešené ešte niektoré
záležitosti v súvislosti s jeho rekonštrukciou
taktiež bude v najbližšej dobe realizovaná aj oprava výtlkov.

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie informáciu starostky obce
o dianí v obci.
18. Diskusia:
- pani Monika Černá upozornila na jamu pri zastávke v obci, že s tým treba
niečo robiť. Pán Sečány uviedol, že pod chodníkom je jama a tam sa chodia
deti schovávať.
- pán Palkovič sa spýtal, či sa v blízkej budúcnosti neplánuje urobiť v obci
zberný dvor. Pani starostka odpovedala, že by takýto zberný dvor chcela
vybudovať na budúci rok, ak budú na to financie.
19. Uznesenia k jednotlivým bodom programu prečítala Ing. Zdenka Babincová.

20. Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala
všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ing. Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 20.08.2013
Overovatelia:
p. Milan Poláčik ...........................................
p. Veronika Ostrovská ............................................
.....................................................
Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce
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