ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
02.10.2013 o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Ospravedlnení poslanci:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská,
p. Ľudmila Kovačiková, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, Ing.
Peter Fuska (prišiel v priebehu rokovania, v čase prekovania
bodu č. 3)
p. Milan Poláčik
Ing. Slávka Masnicová
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.
Voľba hlavného kontrolóra obce.
Oboznámenie s plnením čerpania rozpočtu k 30.06.2013.
Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie návrhu prednesených opatrení.
Schválenie žiadosti o odkúpenie betónových panelov z obce Kľačany p. Jozefovi
Krížekovi, bytom Pastuchov 320.
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/71 reg.
„C“ vo výmere 756 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v
lokalite IBV „Brehy“ v k. ú. obce pre p. Kusého Petra, bytom Manckovičova 63/7, 920
01 Hlohovec.
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/66 reg.
„C“ vo výmere 729 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v
lokalite IBV „ Brehy“ v k. ú. obce sl. Kusej Silvii, bytom Podzámska 2332/23, 920 01
Hlohovec.
Prerokovanie žiadosti o opätovné posúdenie ponuky p. Letkovej na odpredaj pozemku
parc. číslo 1507/3, parcela registra „C“ - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
1226, vo výmere 106 m2 obci Kľačany, ktorý obec využíva ako miestnu komunikáciu.
Oboznámenie s výsledkami kontroly NKÚ, expozitúra Trnava, vykonanej v obci v
období od 8.7.2013 do 23.9.2013.
Schválenie žiadosti OFK o navýšenie finančnej dotácie na chod OFK Kľačany a výšky
kapitálových výdavkov pre OFK na rok 2013.
Oboznámenie s uznesením Okresného súdu Piešťany doručeného obci Kľačany
ohľadne nevyplatenia odstupného Ing. Róbertovi Kožíkovi po ukončení jeho mandátu
starostu a schválenie návrhu prijatých opatrení k predmetnému uzneseniu.
Informácia starostky o dianí v obci.
Diskusia.
Návrh na uznesenia.
Záver.
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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 5 poslancov a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zároveň upozornila, že zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bude vytvorený
zvukový záznam.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená p. Slávka Masnicová, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Zdenka Babincová a p. Dušan Černý.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov so zmenou
programu zasadnutia - doplnenie programu o bod č. 5. Voľba volebnej komisie
a prečíslovanie ostatných bodov programu v následnom poradí. Program v tomto
znení predložila poslancom na schválenie. Počas schvaľovania programu zasadnutia
sa dostavil poslanec Ing. Peter Fuska, ktorý mal svoj neskorší príchod vopred riadne
ospravedlnený a následne sa zapojil do rokovania hlasovaním o programe.
Program zasadnutia po zmene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Voľba volebnej komisie.
Voľba hlavného kontrolóra obce.
Oboznámenie s plnením čerpania rozpočtu k 30.06.2013.
Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie návrhu prednesených opatrení.
Schválenie žiadosti o odkúpenie betónových panelov z obce Kľačany p. Jozefovi
Krížekovi, bytom Pastuchov 320.
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/71 reg.
„C“ vo výmere 756 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v
lokalite IBV „Brehy“ v k. ú. obce pre p. Kusého Petra, bytom Manckovičova 63/7, 920
01 Hlohovec.
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/66 reg.
„C“ vo výmere 729 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v
lokalite IBV „ Brehy“ v k. ú. obce sl. Kusej Silvii, bytom Podzámska 2332/23, 920 01
Hlohovec.
Prerokovanie žiadosti o opätovné posúdenie ponuky p. Letkovej na odpredaj pozemku
parc. číslo 1507/3, parcela registra „C“ - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
1226, vo výmere 106 m2 obci Kľačany, ktorý obec využíva ako miestnu komunikáciu.
Oboznámenie s výsledkami kontroly NKÚ, expozitúra Trnava, vykonanej v obci v
období od 8.7.2013 do 23.9.2013.
Schválenie žiadosti OFK o navýšenie finančnej dotácie na chod OFK Kľačany a výšky
kapitálových výdavkov pre OFK na rok 2013.
Oboznámenie s uznesením Okresného súdu Piešťany doručeného obci Kľačany
ohľadne nevyplatenia odstupného Ing. Róbertovi Kožíkovi po ukončení jeho mandátu
starostu a schválenie návrhu prijatých opatrení k predmetnému uzneseniu.
Informácia starostky o dianí v obci.
Diskusia.
Návrh na uznesenia.
Záver.
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Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania doplnený
o bod č. 5. Voľba volebnej komisie. Ostatné body budú prečíslované v následnom poradí.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda:
Členovia:

p. Ľudmila Kovačiková
p. Dušan Černý
p. Radomír Sečány

Uznesenie č.41/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

p. Ľudmila Kovačiková
p. Dušan Černý
p. Radomír Sečány

Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. V tomto bode programu starostka vyzvala poslancov, aby si zvolili volebnú komisiu,
ktorá má dohliadať na zákonnosť voľby hlavného kontrolóra. Za členov volebnej
komisie navrhla Ing. Zdenka Babincová Ing. Emíliu Cvíčelovú, pani Veroniku
Ostrovskú a Ing. Petra Fusku.
Uznesenie č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje volebnú komisiu v zložení:
Predseda:
Člen:
Člen:

Ing. Emília Cvíčelová
p. Veronika Ostrovská
Ing. Peter Fuska

Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
6. Starostka prečítala prítomným Uznesenie č. 38/2013 zo dňa 15.8.2013 o vyhlásení
výberového konania na hlavného kontrolóra obce Kľačany, kritériách a požiadavkách
na hlavného kontrolóra a prečítala aj zápisnicu z otvárania obálok, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18.9.2013 o 16,00 hod. v kancelárii obecného úradu. Zároveň oboznámila
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poslancov so zákonným postupom pri voľbe hlavného kontrolóra. Poslancom
predstavila dve kandidátky na hlavného kontrolóra obce, ktoré boli na zasadnutí
prítomné, a ktoré sa krátkym príhovorom samy predstavili. Následne poslanci pristúpili
k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce Kľačany tajným hlasovaním. Prítomní
poslanci si prevzali hlasovacie lístky, čo potvrdili svojím podpisom. Na hlasovacom
lístku označili zakrúžkovaním poradového čísla svojho kandidáta a lístok vhodili
v zalepenej obálke do volebnej urny. Volebná komisia spočítala hlasy odovzdané
jednotlivým kandidátkam a vyhlásili výsledok voľby. Poslanci zvolili za hlavnú
kontrolórku obce Kľačany s počtom hlasov 6 zo 6 pani Danielu Macharovú Z priebehu
voľby kontrolóra obce Kľačany je spísaná zápisnica, ktorá je spolu so zápisnicou
z otvárania obálok a ostatnými dokladmi prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 43/2013
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie zápisnicu z otvárania obálok dňa
18.9.2013.
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie výsledky volieb hlavného
kontrolóra.
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje plat hlavného kontrolóra vo výške 199,00
€ za mesiac brutto v zmysle § 18c, ods. 1 – 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
7. Správu o plnení rozpočtu k 30.6.2013 predniesla prítomným Slávka Masnicová.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie správu o plnení rozpočtu k 30.6.2013.
8. Starostka predniesla návrh zmien rozpočtu rozpočtovým opatrením. Je potrebný
presun na kapitálovú položku 717 002 1 – Rekonštrukcia chodníkov a premostenia vo
výške 40.000,00 €, nakoľko sa nepočítalo s takou výraznou rekonštrukciou chodníkov
v obci. Keďže obec získala dlažbu na chodníky za výhodnú cenu, je treba vyššie
uvedenú položku navýšiť, aby sa ešte tento rok dlažba aj využila. Zároveň bol
navrhnutý aj presun z programu 07 – Vzdelávanie, podprogramu 07 01 – Materská
škola, položky 635 006 – Údržba MŠ + príslušenstva vo výške 4.500,00 € do programu
01 – Plánovanie, manažment a kontrola, projektu 01 01 01 - Činnosť obecného úradu
na položku 637 005 – Poradenské, kozul. služby, komerč. právne služby vo výške
4.500,00 € z dôvodu Uznesenia Okresného súdu v Piešťanoch vo veci nevyplatenia
odstupného bývalému starostovi obce Ing. Róbertovi Kožíkovi, ktoré bolo doručené na
obecný úrad. Obec plánuje využiť služby právnika. Poslanci sa zhodli, že z položky
635 006 – Údržba MŠ + príslušenstva nechcú presúvať prostriedky a zatiaľ nie je
potrebný presun na uvedený účel.
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie nasledovne:


Presun v rámci kapitálových výdavkov do programu 06 – Komunikácie, podprogramu
06 02 – Oprava komunikácií a chodníkov na položku 717 002 1 – Rekonštrukcia
chodníkov a premostenia vo výške 40.000,00 € a to z programu 07 – Vzdelávanie,
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podprogramu 07 02 – Základná škola, z položky 717 002 – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vo
výške 17.500,00 €, z programu 04 – Bezpečnosť, podprogramu 04 03 – Verejné
osvetlenie, z položky 717 001 – Vybudovanie verej. Osvetlenia IBV vo výške 5.000,00
€ a z programu 06 – Komunikácie, podprogramu 06 02 – Oprava komunikácií
a chodníkov z položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie IBV vo výške 17.500,00
€.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. Na Obecný úrad v Kľačanoch bola doručená žiadosť pána Jozefa Krížeka
z Pastuchova o odpredaj betónových panelov, ktoré sa nachádzajú v obci Kľačany.
Starostka uviedla, že ich je v obci približne 130 ks – časť je pri ČOV a časť sa
nachádza pri kultúrnom dome, a že by si vedela predstaviť ich využitie v obci napríklad
pri budovaní zberného dvora. Poslanci tiež nesúhlasili s odpredajom týchto panelov,
ktoré by podľa nich mohli byť v budúcnosti využité v prospech obce.
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje odpredaj betónových panelov z obce
Kľačany pánovi Jozefovi Krížekovi, Pastuchov 320.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
10. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/71 vo výmere 756 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Kľačany v lokalite „IBV
Brehy“ pánovi Petrovi Kusému z Hlohovca.
Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/71, parcela
reg. „C“ – orná pôda, vo výmere 756 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 Kusému, bytom Manckovičova 63/7, Hlohovec. Celková suma
za predávaný pozemok je 21.326,76 €. 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: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
11. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/66 vo výmere 729 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Kľačany v lokalite „IBV
Brehy“ slečne Silvii Kusej z Hlohovca.
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Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/66, parcela
reg. „C“ – orná pôda, vo výmere 729 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy“, katastrálne územie Kľačany,
priamym predajom p. Silvii Kusej, bytom Podzámska 2332/23, Hlohovec. Celková suma za
predávaný pozemok je 20.565,09 €. 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: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
12. Na obecný úrad bola opätovne doručená ponuka pani Anny Letkovej na odpredaj jej
súkromného pozemku parc. č. 1507/3 – zastavané plochy a nádvoria obci, nakoľko
uvedený pozemok je dlhodobo využívaný ako miestna komunikácia. Jej
predchádzajúcu ponuku poslanci na pracovnej schôdzi zamietli s tým, že v súčasnosti
obec neuvažuje s kúpou danej nehnuteľnosti. Pani Letková znova túto ponuku poslala
so žiadosťou o jej prerokovanie na obecnom zastupiteľstve. Uvedený pozemok má
výmeru 106 m2 a ponúkla ho obci za cenu 12,00 €/1 m2. Pani starostka navrhla
odkúpiť predmetný pozemok za cenu podľa znaleckého posudku, vypracovaného pre
danú lokalitu, v ktorom je cena určená vo výške 5,03 €/1 m2. Pani poslankyňa
Kovačiková sa k tejto veci vyjadrila, že by obec mala pouvažovať o kúpe, nakoľko
jediná cesta z lokality „IBV Brehy“ je už aj teraz dosť vyťažená, a to nielen osobnými
autami ale i nákladnými autami a traktormi. Po tomto príspevku poslanci súhlasili
s predneseným návrhom na odkúpenie predmetného pozemku za 5,03 € z m2 .Bolo by
vhodné prepojiť „IBV Brehy“ s ponúkanou cestou, ktorá by slúžila pre osobné vozidlá,
čo by aspoň čiastočne vyriešilo záťaž pre zatiaľ jedinú cestu z lokality „IBV Brehy“.
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1507/3, parcela
registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1226, vo výmere 106 m2 do
svojho vlastníctva, ktorý je v súčasnosti využívaný obcou ako miestna komunikácia za cenu
5,03 €/1 m2 podľa znaleckého posudku č. 051/2013 zo 6.5.2013. Znalecký posudok
vypracovala Ing. Miroslava Macháčová.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
13. Starostka informovala poslancov o výsledku kontroly z NKÚ, ktorú vykonali pracovníci
NKÚ podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 484/01 zo dňa 4.7.2013. Starostka bola
o výkone kontroly informovaná telefonicky dňa 8.7.2013, 10.7.2013 začala kontrolná
skupina vykonávať kontrolnú akciu zameranú na kontrolu hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom na základe podnetov. Kontrola bola ukončená
podpísaním Protokolu o výsledku kontroly starostkou obce v expozitúre NKÚ v Trnave
dňa 23.9.2013. Pani starostka prečítala v plnom znení „Zhrnutie“ z protokolu
o výsledku kontroly vrátane „Odporúčaní“ a taktiež informovala o hlavných
nedostatkoch z jednotlivých kontrolovaných oblastí. Taktiež uviedla, že do 4.10.2013 je
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potrebné vypracovať návrh opatrení. Poslanci sa zhodli a skonštatovali, že boli zistené
chyby a nedostatky, ktorých sa treba v budúcnosti vyvarovať a snažiť sa o ich čo
najskoršiu nápravu.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie výsledok kontroly NKÚ, expozitúra
Trnava, vykonanej v období od 8.7.2013 do 23.9.2013.
14. Predseda OFK Kľačany, pán Radomír Sečány, doručil na Obecný úrad žiadosť
o navýšenie dotácie na chod OFK a tiež kapitálových výdavkov na rekonštrukciu
budovy OFK. Nakoľko však kontrola z NKÚ zistila viaceré pochybenia ohľadne
poskytovania dotácií obcou, starostka aj poslanci v súčasnej situácii neboli za
schválenie navýšenia dotácie na chod OFK a odporučili p. Sečánymu, aby si dal
žiadosť o dotáciu na nový rok 2014, ktorá bude poskytovaná podľa nového VZN. Čo
sa týka kapitálových výdavkov na rekonštrukciu, pán Sečány uviedol, že je ešte
potrebné opraviť strechu na budove, pretože zateká. Keďže materiál na opravu strechy
už má zakúpený, navrhli poslanci, že by mu strechu mohol opraviť zamestnanec obce,
pán Šemelák, čím by sa ušetrili požadované prostriedky.
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje navýšenie dotácie na chod OFK Kľačany
a kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy OFK na rok 2013.
Za prijatie: 4/6
Proti: 1/6 – p. Radomír Sečány
Zdržali sa: 1/6 – p. Dušan Černý
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
15. Starostka prečítala Uznesenie Okresného súdu v Piešťanoch vo veci nevyplatenia
odstupného bývalému starostovi obce Ing. Róbertovi Kožíkovi, ktoré bolo doručené na
Obecný úrad v Kľačanoch dňa 26.9.2013. Okresný súd v Piešťanoch na základe
podanej žaloby uložil obci Kľačany, aby sa v lehote 15 dní od doručenia Uznesenia
písomne vyjadrila a v prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, aby
uviedla vo svojom vyjadrení rozhodujúce skutočnosti a označila dôkazy na
preukázanie svojich tvrdení. Poslanci navrhli, aby obec využila služby advokáta,
konkrétne Mgr. Ing. Ronalda Kočiščáka, ktorý sa už v minulosti k tejto veci vyjadroval.
Poslanci tiež pripomenuli, že odstupné nebolo Ing. Kožíkovi vyplatené z dôvodu, že od
31.5.2012 sa stal štatutárnym orgánom právnickej osoby založenej za účelom
podnikania, čím sa vedome a dobrovoľne dostal do rozporu so zákonom. Členka
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
vyzvala Ing. Kožíka, aby v zákonnej lehote urobil relevantný úkon na odstránenie tohto
rozporu, čo on odmietol. Po uplynutí zákonnej lehoty na odstránenie rozporu so
zákonom zanikol Ing. Kožíkovi mandát starostu obce z dôvodu podľa osobitného
predpisu, teda nie z dôvodu skončenia funkčného obdobia.
Uznesenie č. 50/2013
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie výsledok uznesenia Okresného
súdu Piešťany doručeného Obci Kľačany ohľadne nevyplatenia odstupného Ing.
Róbertovi Kožíkovi..
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch ukladá starostke obce, aby požiadala advokáta Mgr.
Ing. Ronalda Kočiščáka o vypracovanie stanoviska k uvedenému Uzneseniu Okresného
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súdu v Piešťanoch, ktoré bolo doručené Obci Kľačany vo veci nevyplatenia odstupného
bývalému starostovi Ing. Róbertovi Kožíkovi.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 02.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
16. Starostka obce informovala prítomných o dianí v obci:
- začiatkom septembra bol namontovaný chlórdioxid (zariadenie na úpravu vody),
ktoré v súčasnosti ide na polovičný výkon a ešte sa aj ručne voda dochlórováva – je
to z dôvodu, aby sa neupchali sitká a potrubie, na plný výkon nabehne uvedené
zariadenie postupne;
- vymenilo sa potrubie do studne za antikorové;
- vymenilo sa oplotenie a prebieha rekonštrukcia budovy vodárne a studne;
- dokončuje sa chodník pri hlavnej ceste a príjazdy k novovybudovanému chodníku
v obci;
- začalo sa s odstraňovaním závad na ČOV – natieranie zábradlí, chodník sa
vyrovnával, boli zakúpené potrebné nálepky a značky;
- voda bola odpisovaná až v júli – už sú pripravené zmluvy a v súčasnosti sa vystavujú
faktúry za vodu;
- opravili sa výtlky na cestách v obci;
- prišlo potvrdenie z MŠVVaŠ SR, že Materská škola v Kľačanoch je elokované
pracovisko.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie informáciu starostky obce o dianí v
obci.
17. Diskusia
- pán Jankovič upozornil, že by sa v mal opraviť chodník pri škole, na čo mu starostka
oponovala, že v tomto prípade je potrebné najskôr opraviť oplotenie školy a až
potom sa môže robiť chodník. Viacerí občania súhlasili s tým, že by sa mali robiť iné
chodníky v obci a nie chodník, ktorý je na ulici od školy k potoku okolo futbalového
ihriska, nakoľko je tam dosť široká cesta, ktorá nie je tak frekventovaná, po ktorej sa
dá dočasne chodiť namiesto chodníka;
- na záver diskusie sa pani Daniela Macharová poďakovala obecnému zastupiteľstvu
za vyjadrenie dôvery.
18. Uznesenia k jednotlivým bodom programu prečítala p. Ľudmila Kovačiková.
19. Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ing. Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 08.10.2013.
Overovatelia:
Ing. Zdenka Babincová

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

p. Dušan Černý

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

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