ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
30.10.2013 o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení poslanci:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Veronika Ostrovská, p.
Dušan Černý, p. Radomír Sečány, Ing. Peter Fuska
p. Milan Poláčik, p. Ľudmila Kovačiková
Slávka Masnicová
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 VZN č. 2 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kľačany.
Návrh a schválenie návrhu rozpočtových opatrení.
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/93 reg. „C“
vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
IBV „Brehy“ v k. ú. obce pre p. Maroša Mikloviča, bytom 920 64 Kľačany 319.
8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/87 reg. „C“
vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
IBV „ Brehy“ v k. ú. obce p. Viktorovi Tancikovi, bytom Okrúhla 42, 920 03 Hlohovec 3 –
Šulekovoa sl. Koleničovej Kataríne, bytom Koperníkova 97, 920 01 Hlohovec.
9. Oboznámenie s doplnením Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na
II. polrok 2013.
10. Schválenie vytvorenia pracovného miesta na obecnom úrade s nástupom od 1.1.2014
(využitie Národného programu XX - Podpora zamestnávania nezamestnaných v
samospráve do 29 rokov).
11. Informácia starostky o dianí v obci.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenia.
14. 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 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. Peter Fuska a p. Dušan Černý. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
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3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov so zmenou
programu zasadnutia – nahradenie bodu č. 10. novým znením „Oboznámenie
s Monitorovacou správou programového rozpočtu za I. polrok 2013.“ Ostatné body
programu ostanú nezmenené.
Program zasadnutia po zmene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Schválenie VZN č. 2 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kľačany.
Návrh a schválenie návrhu rozpočtových opatrení.
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/93 reg. „C“
vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
IBV „Brehy“ v k. ú. obce pre p. Maroša Mikloviča, bytom 920 64 Kľačany 319.
8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/87 reg. „C“
vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
IBV „ Brehy“ v k. ú. obce p. Viktorovi Tancikovi, bytom Okrúhla 42, 920 03 Hlohovec 3 –
Šulekovo a sl. Koleničovej Kataríne, bytom Koperníkova 97, 920 01 Hlohovec.
9. Oboznámenie s doplnením Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na
II. polrok 2013.
10. Oboznámenie s Monitorovacou správou programového rozpočtu za I. polrok 2013.
11. Informácia starostky o dianí v obci.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenia.
14. Záver.
Uznesenie č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania so zmenou bodu č.
10 a to vypustením pôvodného znenia bodu a nahradením novým znením „Oboznámenie
s Monitorovacou správou programového rozpočtu za I. polrok 2013“.
Za prijatie: 5/5
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Dňa 30.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Veronika Ostrovská
p. Radomír Sečány

Uznesenie č.52/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Veronika Ostrovská
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p. Radomír Sečány
Za prijatie: 5/5
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Dňa 30.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. V tomto bode programu starostka oboznámila prítomných s nutnosťou vypracovať nové
VZN o dotáciách na základe kontroly vykonanej zo strany NKÚ. Zároveň vyzvala
poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k predloženému návrhu VZN č. 2/2013
o dotáciách. S pripomienkami, ktoré sú prílohou tejto zápisnice vystúpila Ing. Zdenka
Babincová. Poslanci s navrhnutými zmenami súhlasili.
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kľačany podľa návrhu so zapracovaním
pripomienok.
Za prijatie: 5/5
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Dňa 30.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
6. Starostka vyzvala Slávku Masnicovú, aby predniesla návrh úpravy rozpočtu. Nakoľko je
počítané v rozpočte s kúpou traktora vo výške 13 600,00 € a nový traktor spolu
s príslušenstvom stojí viac ako 20 000,00 €, bol navrhnutý presun z položky „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie v obci“, ktorá sa tento rok určite nebude realizovať. Ďalej je potrebné
presunúť prostriedky na položku „Miestne komunikácie a chodníky – oprava“, nakoľko sa
v obci uskutočnila oprava výtlkov, čo bolo mylne považované za kapitálový výdavok a na
bežných výdavkoch bolo rozpočtovaných len 2 500,00 €, čo bolo nepostačujúce, preto bolo
žiadané navýšiť túto položku zo zvýšených príjmov dane z nehnuteľností a príjmov
z podielových daní. Pán poslanec Sečány navrhol neprijať uvedené rozpočtové opatrenie,
čo odôvodnil tým, že nevie o aký traktor sa jedná, aké by mal mať technické parametre.
Ing. Fuska tiež nesúhlasil s prijatím opatrenia, nakoľko nepozná plnenie rozpočtu
k 30.9.2013. Ing. Babincová navrhla uvedené rozpočtové opatrenie prijať, keďže sa musia
opatrenia robiť dopredu a zase môže dôjsť k tomu, že bude robené rozpočtové opatrenie
neskoro.
Uznesenie č. 54/2013
OZ v Kľačanoch neschvaľuje rozpočtové opatrenie nasledovne:




Presun v rámci kapitálových výdavkov do programu 01 01 Riadenie obce na položku
717 004 – Dopravné pracovné prostriedky - nákup traktora vo výške 9 500,00 € a to z
programu 06 – Komunikácie, podprogramu 06 02 – Oprava komunikácií a chodníkov z
položky 717 002 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci.
Zvýšenie výdavkov v programe 06 – Komunikácie, podprograme 06 02 – Oprava
komunikácií a chodníkov na položke 634 002 – Miestne komunikácie a chodníky – oprava
o sumu 8 900,00 €, ktorá bude krytá zo zvýšených príjmov z daní z nehnuteľností vo výške
4 500,00 € a zo zvýšených príjmov z podielových daní vo výške 4 400,00 €.
Za prijatie: 1/5 - Ing. Zdenka Babincová
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Proti: 1/5 - p. Radomír Sečány
Zdržali sa: 3/5 – p. Veronika Ostrovská, p. Dušan Černý, Ing. Peter Fuska
Dňa 30.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
7. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/93 vo výmere 720 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Kľačany v lokalite „IBV Brehy“
p. Marošovi Miklovičovi z Kľačian.
Uznesenie č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/93, parcela reg.
„C“ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy“, katastrálne územie Kľačany priamym predajom
p. Marošovi Miklovičovi, bytom 920 64 Kľačany 319. Celková suma za predávaný pozemok je
20 311,20 €. 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: 5/5
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Dňa 30.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
8. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/87 vo výmere 720 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Kľačany v lokalite „IBV Brehy“
p. Viktorovi Tancikovi zo Šulekova a sl. Kataríne Koleničovej z Hlohovca.
Uznesenie č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/87, parcela reg.
„C“ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy“, katastrálne územie Kľačany priamym predajom
p. Viktorovi Tancikovi, bytom Okrúhla 42, 920 03 Hlohovec 3 – Šulekovo a slečne Kataríne
Koleničovej, bytom Kopernikova 97, 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je
20 311,20 €. 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: 5/5
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Dňa 30.10.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. Hlavná kontrolórka obce, pani Daniela Macharová, informovala poslancov o doplnení Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačany na II. polrok. Doplnenie plánu kontroly
vyplynulo z uskutočnenej kontroly z NKÚ. Hlavná kontrolórka obce doplnila plán kontrolnej
činnosti o nový bod v znení: „Kontrola odstránenia nedostatkov zistených Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky, na základe kontroly zo dňa 4.7.2013.“
OZ v Kľačanoch berie na vedomie doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Kľačany na II. polrok 2013.
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10. Monitorovaciu správu programového rozpočtu za I. polrok predniesla prítomným Slávka
Masnicová. Ing. Babincová sa v rámci tohto bodu pýtala na kultúrny dom a jeho možnú
opravu, výmenu okien v novej požiarnej zbrojnici, schody do nákupného strediska, aby sa
do konca roka stihlo ešte urobiť čo sa dá, keďže peniaze momentálne sú. Ďalej ju
zaujímalo, či má obec kronikára, keďže aj toto je dosť podstatná vec, či sa do knižnice
už kupovali knihy. Podotkla, aby sa začala riešiť aj stará škola. Starostka jej odpovedala, že
kronikára obec v súčasnosti nemá, do knižnice sa tento rok zatiaľ žiadne knihy nekupovali.
OZ v Kľačanoch berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu za I. polrok
2013
11. Starostka obce informovala prítomných o dianí v obci:
-

-

z Okresnej prokuratúry v Trnave prišlo dožiadanie na základe podania z NKÚ
v súvislosti s pochybením ohľadne poskytovania dotácií;
v súčasnosti je brána na cintorín stále otvorená z dôvodu sviatkov, aby mohli prísť na
cintorín aj ľudia, ktorí sú imobilní. Podotkla však, že ani vo veľkých mestách nie je
povolený vjazd autom na cintorín. Hneď po sviatkoch však bude brána na cintorín
znova uzamknutá, aby tam nebol prístup autami a v budúcnosti sa bude riešiť aj
správca cintorína;
v poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti na autá
Poľnohospodárskeho družstva v Hlohovci, ktoré jazdia cez obec a rozvážajú hnoj na
polia. Po poslednom vývoze, keď maštaľný hnoj vypadával z áut na cestu, hlavne na
Veľkých Brehoch, starostka upozornila PD Hlohovec, aby si to prišli očistiť, čo aj urobili,
ale nie dosť dôsledne. V súčasnosti je to asi jediná vec, čo môže v tomto smere
starostka urobiť, nakoľko po miestnych komunikáciách im nemôže zakázať chodiť.

Ing. Babincová reagovala na otvorené brány na cintoríne – upozornila, že predsa existuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý vjazd na cintorín nepovoľuje. Starostka súhlasila
s jej upozornením a vysvetlila, že chcela vyjsť v ústrety aj starším ľuďom, ktorí nevládzu
vyjsť peši na cintorín.
Poslanec Dušan Černý reagoval na autá PD Hlohovec – spýtal sa či by nebolo riešenie,
aby poľnohospodárske stroje a autá obchádzali dedinu popri koľajniciach. Starostka
reagovala, že PD Hlohovec by určite neinvestovalo do vybudovania premostenia cez potok.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie informáciu starostky obce o dianí v obci.
12. Diskusia
-

-

-

-

o slovo sa prihlásil p. Rastislav Černý – upozornil na zarastený a zanedbaný pozemok
oproti jeho domu a na studňu, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, je otvorená
a nebezpečná pre deti, ktoré sa tam chodia hrávať. Treba s tým niečo urobiť. Starostka
prisľúbila, že studňu dá zatvoriť panelom. Zároveň však povedala, že obec nie je
povinná ani oprávnená čistiť a vstupovať na súkromné pozemky. Je potrebné vyzvať
majiteľa, nanajvýš môže zabezpečiť ostrihanie konárov, ktoré zasahujú do verejného
priestranstva a zavadzajú;
tiež upozornil, že v poslednej dobe dosť často vypadávajú programy KTV – program
TA3 je zle nastavený. Starostka odpovedala, že každý nahlásený problém s káblovou
televíziou sa následne hlási p. Černušákovi, aj tieto výpadky programov starostka už
hlásila;
p. František Cepko sa spýtal, či by sa nemohlo dať aspoň jedno svetlo na chodník popri
škôlke. Starostka na uvedené reagovala, že už sa na uvedený problém pýtalo viacero
občanov a bolo by vhodné osvetliť zároveň aj križovatku pri autobusovej zastávke
v obci a na budúci rok počítať s tým v rozpočte;
p. Ján Ulianko sa informoval, či budú osvetlené hodiny na kostole – v najbližšej dobe sa
to bude riešiť. Ďalej ho zaujímalo, či sa neplánuje namontovať rozhlas na ich ulici.
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-

-

-

-

-

Starostka povedala, že sa uvažuje so zavedením bezdrôtového rozhlasu a momentálne
má ponuku na 10 ks rozhlasov spolu s ústredňou. 4 ks by sa dali na IBV-Brehy
a ostatné by boli rozmiestnené podľa potreby v obci. Spýtal sa tiež na opravu strechy
v šatniach na ihrisku, ktorá zateká. P. Sečány pripomenul, že materiál je už kúpený.
Starostka odpovedala, že na poslednom zasadnutí sa dohodlo, že to opraví p. Šemelák
v rámci pracovnej doby;
p. Jozef Cvíčela navrhol, nakoľko peniaze sú, či by sa nemohla tento rok opraviť cesta
na IBV- Brehy. Starostka odpovedala, že teraz by sa to už nestihlo, je to veľká
rekonštrukcia;
p. Rastislav Černý reagoval, že sa hovorilo o rekonštrukcii ciest a zaujímalo ho, kedy sa
bude riešiť rozbitá cesta v časti obce Gune, kde je na cviku prepadnutý betón, ktorý
vystupuje z cesty a je prekážkou prechádzajúcim vozidlám, robí sa tam jama. V zime
bude problém ohrnúť sneh na tomto úseku;
p. Sečány sa pýtal koľko je vodární v obci, nakoľko našiel na internete zmluvy na
rekonštrukcie dvoch vodárničiek. Starostka mu vysvetlila, že jedna je studňa a jedna
vodojem. V zmluve je to nazvané podľa toho, ako to nazval dodávateľ v cenovej
ponuke. Ďalej ho zaujímalo, či firma Hutera mala zahrnuté v cene aj príjazdy k domom.
Starostka povedala, že príjazdy k domom im odmietla zaplatiť a čo aj vyasfaltovali,
museli vybúrať. Zahrnuté v cene a zároveň zaplatené majú len za vyasfaltovanie
a vybúranie mostíka. Opýtal sa v súvislosti so starou školou, čo by mohli urobiť
poslanci, aby sa uvedená problematika začala riešiť – aby sa to už konečne
vysporiadalo. V minulosti bola uzatvorená na prenájom starej školy nájomná zmluva
platná do marca 2012, odvtedy to nie je doriešené. Ďalej položil starostke otázku prečo
je veľká kopa asfaltu pri kultúrnom dome, či to tam dali tí, čo robili chodníky. Starostka
odpovedala, že vie o malej kope, ktorá mala byť ešte neskôr využitá, a že to preverí.
Pripomenul, že sa blíži zima a schody do nákupného strediska sú rozbité a v zimnom
období nebezpečné pre ľudí, malo by sa to dať opraviť. Nakoniec povedal, že ešte
tento rok ešte nebol prehodnocovaný plat starostu, nemalo by sa na to zabudnúť pri
ďalšom zasadnutí;
Ing. Fuska žiadal vysvetliť, prečo bola uhradená faktúra za opravu ciest bez toho, aby
bolo vopred urobené rozpočtové opatrenie, na čo mu starostka odpovedala, že sa
mylne domnievala, že išlo o kapitálové výdavky;
p. Dušan Černý sa ešte vyjadril k oprave schodiska – bolo by dobré, keby to tento rok
aspoň provizórne opravil p. Šemelák a do budúcnosti počítať s riadnou rekonštrukciou.
Zároveň sa opýtal na kúrenie v obchode – starostka mu prisľúbila, že zavolá p. Jozefovi
Uliankovi.

13. Uznesenia k jednotlivým bodom programu prečítala Ing. Zdenka Babincová.
14. Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ing. Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 08.11.2013
Overovatelia:
Ing. Peter Fuska

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

p. Dušan Černý

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

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