ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo
dňa 20.11.2013 o 17,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
7 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Dušan Černý, p. Radomír
Sečány, Ing. Peter Fuska, p. Veronika Ostrovská – prišla v priebehu
rokovania, p. Ľudmila Kovačiková – prišla v priebehu rokovania
Ing.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 žiadosti p. Petra Hrinka a jeho manželky o kompenzáciu nákladov na
odkanalizovanie rodinného domu v lokalite IBV Brehy.
6. Správa o kontrole plnenia uznesení.
7. Zrušenie uznesení č. 15/2013, 16/2013.
8. Schválenie žiadosti p. Renaty Danišovej a p. Igora Pohlodka o vybudovanie prístupovej
cesty a chodníka k ich rodinným domom.
9. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení.
10. Schválenie vytvorenia pracovného miesta administratívneho pracovníka na obecnom úrade
s nástupom od 1.1.2014 (využitie Národného programu XX - Podpora zamestnávania
nezamestnaných v samospráve do 29 rokov).
11. Schválenie hodnoty stravnej poukážky na kultúrnu akciu „Posedenie s dôchodcami“.
12. Návrh na uznesenia.
13. Záver.

Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch otvorila a viedla starostka obce Ing.
Emília Cvíčelová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí sú
prítomní 5 poslanci a 2 poslankyne, pani Veronika Ostrovská a pani Ľudmila Kovačiková,
vopred oznámili, že prídu neskôr. 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 Ing. Slávka Masnicová, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Milan Polačik a p. Dušan Černý. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov s navrhnutým
programom zasadnutia a spýtala sa prítomných poslancov, či majú nejaké pripomienky
k uvedenému programu. Pán Sečány navrhol, aby bol bod č. 10 vynechaný, a aby bol
doplnený nový bod „Diskusia“, čo odôvodnil tým, že program zasadnutia je dosť dlhý
a obsahuje aj body, ku ktorým by sa mohli vyjadriť prítomní občania. Starostka mu
oponovala, že ide o mimoriadne zasadnutie, na ktorom sa bod „Diskusia“ vynecháva. Pán
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Polačik navrhol, aby bod č. 10 nebol úplne vynechaný, ale zmenený na „Informácia
o vytvorení pracovného miesta administratívneho pracovníka na obecnom úrade s
nástupom od 1.1.2014 (využitie Národného programu XX - Podpora zamestnávania
nezamestnaných v samospráve do 29 rokov)“. Starostka dala hlasovať o navrhovaných
zmenách programu nasledovne:
A) Ponechanie bodu č. 10 s tým, že bude zmenený takto: „Informácia o vytvorení
pracovného miesta administratívneho pracovníka na obecnom úrade s nástupom od
1.1.2014 (využitie Národného programu XX - Podpora zamestnávania
nezamestnaných v samospráve do 29 rokov)“.
Za zmenu: 1/5 - p. Milan Polačik
Proti tejto zmene: 4/5 - p. Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska,
p. Dušan Černý
Zdržali sa: 0/5
B) Úplné vynechanie bodu č. 10.
Za zmenu: 4/5 - p. Radomír Sečány, Ing. Zdenka Babincová, Ing. Peter Fuska, p.
Dušan Černý
Proti tejto zmene: 1/5 - p. Milan Polačik
Zdržali sa: 0/5
Program zasadnutia po zmene:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Schválenie žiadosti p. Petra Hrinku a jeho manželky o kompenzáciu nákladov na
odkanalizovanie rodinného domu v lokalite IBV Brehy.
6. Správa o kontrole plnenia uznesení.
7. Zrušenie uznesení č. 15/2013, 16/2013.
8. Schválenie žiadosti p. Renaty Danišovej a p. Igora Pohlodku o vybudovanie prístupovej
cesty a chodníka k ich rodinným domom.
9. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení.
10. Schválenie hodnoty stravnej poukážky na kultúrnu akciu „Posedenie s dôchodcami“.
11. Návrh na uznesenia.
12. Záver.
Uznesenie č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania s vypustením bodu
č. 10 a prečíslovaním ostatných bodov programu v následnom poradí.
Za prijatie: 4/5
Proti: 1/5 – p. Sečány
Zdržali sa: 0/5
Dňa 20.11.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda:

Ing. Zdenka Babincová
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Členovia:

Ing. Peter Fuska
p. Radomír Sečány

Uznesenie č.58/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

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

Za prijatie: 5/5
Proti: 0/5
Zdržali sa: 0/5
Dňa 20.11.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. V tomto bode programu starostka prečítala žiadosť p. Petra Hrinka a jeho manželky
o kompenzáciu nákladov na odkanalizovanie rodinného domu v lokalite IBV – Brehy.
Nakoľko k jeho pozemku je vybudovaná len tlaková kanalizácia, bude si musieť na vlastné
náklady vybudovať prečerpávačku, čím sa cíti byť znevýhodnený oproti ľuďom, ktorí si
kúpili pozemky v inej časti IBV – Brehy s vybudovanou gravitačnou kanalizáciou a cena za
1 m2 pozemku je v oboch častiach rovnaká. Počas čítania tejto žiadosti prišla aj poslankyňa
p. Veronika Ostrovská, ktorá sa zúčastnila hlasovania. Pán Sečány sa opýtal, ako vyriešiť
rovnaký problém v obci u ľudí, ktorí si tiež museli na vlastné náklady vybudovať
prečerpávačky, keďže inak by sa na kanalizáciu nemohli napojiť. Čo ak si aj oni budú
žiadať kompenzáciu od obce? Padli rôzne návrhy:
- znížiť cenu pozemkov za 1 m2 v časti IBV – Brehy v tej časti, kde je tlaková kanalizácia
a žiadosť p. Hrinka riešiť individuálne, keďže on zníženú cenu nemal;
- prispieť p. Hrinkovi na vybudovanie prečerpávačky, ale potom prispieť aj ostatným
ľuďom v obci;
- v budúcnosti pri vyberaní stočného použiť zvýhodnenú sadzbu pre ľudí s tlakovou
kanalizáciou.
Ing. Babincová navrhovala, aby sa táto žiadosť riešila individuálne, nakoľko p. Hrinko ešte
prečerpávačku nemá vybudovanú a nebol by problém s preplatením nákladov na nákup
čerpadla. Pán Polačik navrhol, aby sa uvedený problém riešil pri výbere stočného. Ing.
Fuska uviedol, či by nestálo za uváženie vybudovať aj k týmto znevýhodneným pozemkom
spádovú kanalizáciu vybudovaním spoločnej prečerpávačky a uložením tejto kanalizácie na
jednom z pozemkov ako vecné bremeno.
Uznesenie č. 59/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje žiadosť p. Petra Hrinka a jeho manželky
o kompenzáciu nákladov na odkanalizovanie rodinného domu v lokalite IBV Brehy s tým, že tento
problém bude riešený až po spustení prevádzky kanalizácie.
Za prijatie: 5/6
Proti: 1/6 – Ing. Zdenka Babincová
Zdržali sa: 0/6
Dňa 20.11.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
6. Starostka prečítala správu o kontrole plnenia uznesení. K uzneseniu č. 11/2013, ktoré sa
týkalo predaja obecného pozemku p. Ľubošovi Uliankovi, vysvetlila, že jednou z parciel,
ktorú chcel Ľ. Ulianko od obce odkúpiť bola časť cesty a verejnej zelene na IBV, čo
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bynemalo byť odpredané. Potom by mu tam ostalo na odkúpenie asi 20 m2, s čím on
nesúhlasí, lebo by si musel dať urobiť ďalší geometrický plán – to sú ďalšie náklady. Tento
problém v súčasnosti nie je doriešený. Uznesením č. 48/2013 bolo schválené odkúpenie
pozemku od p. Anny Letkovej, čo ešte v súčasnosti nie je zrealizované, nakoľko bol
nedávno doložený ešte len list vlastníctva od p. Letkovej. Uznesením č. 50/2013
Počas čítania plnenia uznesení prišla aj poslankyňa p. Ľudmila Kovačiková, ktorá sa
zúčastnila hlasovania v ďalšom bode programu.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
7. Starostka predniesla návrh na zrušenie uznesení č. 15/2013 a č. 16/2013, obe zo dňa
24.4.2013. Uznesenie č. 15/2013 sa týkalo preplatenia nákladov p. Dušanovi Černému
súvisiacich s otvorením predajne potravín a uznesenie č. 16/2013 sa týkalo vyčlenenia
sumy 2.700,- € na vypracovanie projektu na protipovodňové opatrenia. Návrh na zrušenie
oboch uznesení odôvodnila nasledovne:
- počas kontroly vykonanej z NKÚ SR bolo vytknuté, že preplatenie nákladov nie je
možné, lebo oprava potravín nebola urobená v súlade so zákonom a nebola pred
začatím rekonštrukcie na Obecný úrad podaná písomná žiadosť o vykonanie
rekonštrukcie predajne.
- projekt na protipovodňové opatrenia sa nerealizoval, nakoľko osoba, ktorá dala na
Obecný úrad ponuku na vypracovanie projektu, žiadala najskôr úhradu uvedenej
čiastky a až potom by pristúpila k samotnému spracovaniu projektu, čo sa starostke
nepozdávalo a od uvedeného odstúpila.
Pán Dušan Černý navrhol, aby sa uznesenie č. 15/2013 nezrušilo, nakoľko 4.1.2013
prebral obchod a 5.1.2013 zavolal poslancov aj starostku, aby sa tam prišli pozrieť. Bolo to
v zlom stave. Opravu obchodu musel ihneď riešiť, aby ho mohol čo najskôr otvoriť a jediná
jeho chyba bola, že to neoznámil na Obecný úrad písomne. Bol tam len jeden rozvod
studenej vody, záchody boli v nevyhovujúcom stave, radiátory hrdzavé – hygiena
nepovolila otvoriť obchod skôr, lebo nebol v prevádzkyschopnom stave. Pani starostka
poznamenala, že na tomto stretnutí nebola, nakoľko predajňa mu bola odovzdávaná tesne
predtým podpísaním odovzdávacieho protokolu, predajňu preberal s ňou aj
s pracovníčkami obecného úradu a z jeho strany námietky neboli vznesené. Pán Polačik
poznamenal, že on nebol prizvaný a o oprave potravín sa dozvedel až keď sa išlo
schvaľovať preplatenie nákladov na opravu p. Černému. Pán Sečány sa spýtal pána
Černého prečo platil nájom, keď predajňu nemohol riadne užívať. Pán Černý odpovedal, že
nájom musel zaplatiť, lebo by mohla byť zrušená zmluva.Pán poslanec Černý pánovi
poslancovi Polačikovi povedal, že ho nepozval preto, lebo nemal na neho kontakt, ale
všetci ostatní poslanci sa zaujímali o priestory nákupného strediska. Pani starostka k tomu
dodala, že predajňa mu bola odovzdávaná pri preberacom konaní, kde okrem nej boli
prítomné aj pracovníčky obecného úradu pani lng. Masnicová a pani Bardiovská. Pani
starostka povedala, že pán Černý videl v akom stave sú priestory, podpísal preberací
protokol a taktiež podpísal zmluvu.Taktiež pani poslankyňa Kovačiková uviedla, že to nič
nemení na situácii, či sa tohto stretnutia všetci zúčastnili, lebo určite názor na opravu by bol
rovnaký, že treba zveľadiť tieto priestory v zmysle účelu na aký obec tieto priestory
prenajala.
Poslankyňa p. Kovačiková upozornila starostku na to, že ona mala konať a zastaviť práce
na nákupnom stredisku, keďže neboli uskutočnené v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a následne mala ona urobiť verejné obstarávanie. Nakoniec podotkla, že
vlastne pochybil pán Černý Dušan tým, že si nenapísal požiadavku písomne, ale len ústne,
ale tiež pochybila starostka obce, nakoľko ho tiež nevyzvala na zastavenie prác a nekonala
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pretože ona je zodpovedná za majetok
obce. Starostka obce na to dodala, že sa hovorilo iba o vymaľovaní a to v hodnote do 500
€ a povolenie na vykonanie prác si pýtal pán Černý od poslancov, keď ich volal do
nákupného strediska na obhliadku priestorov po podpise zmluvy. Pani Kovačiková na to
podotkla, že oni len schvaľujú, ale zodpovedná je starostka. Nakoniec poslanec Dušan
Černý navrhol toto uznesenie nerušiť, ale odložiť riešenie uvedeného problému na inokedy.
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Uznesenie č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch zrušuje uznesenie č. 16/2013 a nezrušuje uznesenie č.
15/2013.
Za prijatie: 6/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 1/7 – p. Milan Polačik
Dňa 20.11.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
8. Pani starostka prečítala žiadosť p. IgoraPohlodka a p. Renáty Danišovej o vybudovanie
prístupovej cesty k ich domu. Pán poslanec Sečány uviedol, že už minulý rok bola podaná
žiadosť, cesta bola zameraná a plán bol vypracovaný. Pán Pohlodko dokonca navrhol, že
on materiál na vybudovanie cesty má a obec by ho od neho mohla odkúpiť. Všetci poslanci
sa zhodli, že prístupovú cestu treba vybudovať.
Uznesenie č. 61/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť p. Renaty Danišovej a p. Igora Pohlodka
o vybudovanie prístupovej cesty a chodníka k ich rodinným domom.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
Dňa 20.11.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. Starostka vyzvala Slávku Masnicovú, aby predniesla návrh úpravy rozpočtu a to zvýšením
plánovaných výdavkov na nákup traktora z rezervného fondu a zvýšením výdavkov na
opravu miestnych komunikácií čiastočne zo zvýšených príjmov z dane zo stavieb, zo
zvýšeného príjmu z podielových daní, zo zvýšenej dotácie na opravu ciest a tiež presunom
z chybnej podpoložky 634 002 na správnu podpoložku 635 006 – Oprava miestnych
komunikácií a chodníkov (z dôvodu nesprávneho zatriedenia). Následne sa pani
poslankyňa Kovačiková spýtala kto určoval kde sa budú opravovať výtlky, lebo na Veľkých
brehoch tieto opravené neboli a cesta je to dosť frekventovaná. Starostka odpovedala, že
v inej časti obce jej bolo vytknuté, že sa opravujú cesty aj napriek tomu, že ešte veľa
domácností nie je pripojených na kanalizáciu a tým sa zbytočne vyhadzujú peniaze. Na
základe tejto skutočnosti práce stopla a ďalšie opravy sa budú realizovať v budúcnosti.
Pani Kovačiková tiež upozornila, že nedávno okolo ich domu prešiel družstevný traktor
rovno po vysadených kríkoch, ktoré polámal a po uzávere plynu, preto by bolo vhodné,
keby sa tam dala nejaká tyč, aby sa to v budúcnosti neopakovalo, nakoľko môže dôjsť
k vážnemu poškodeniu plynu.
Pani starostka prisľúbila, že upozorní vedenie družstva, aby sa takáto udalosť už
neopakovala a tiež prisľúbila urobiť v tomto opatrenie.
Uznesenie č. 62/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie nasledovne:


Navýšenie prostriedkov v programe 06 – Komunikácie, podprograme 06 02 – Oprava
komunikácií na položku 635 006 – Oprava ciest vo výške 12.500,00 € nasledovne:
- zo zvýšenej dotácie zo štátu na opravu ciest vo výške 1.003,82
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zo zvýšeného príjmu dane z nehnuteľností – dane zo stavieb vo výške 4.956,18 €
zo zvýšeného príjmu z podielových daní vo výške 4.500,00
presunom z položky 634 002 – Miestne komunikácie a chodníky, z dôvodu zlého
zatriedenia na položku vo výške 2.040.

Navýšenie kapitálových výdavkov vpodprograme 01 01 Riadenie obce, na položke
717 004 – Dopravné pracovné prostriedky - nákup traktora vo výške 9 500,00 € a to
z rezervného fondu obce.
Za prijatie: 5/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 2/7
Dňa 20.11.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

10. Starostka uviedla, že je potrebné schváliť príspevok pre dôchodcov, keďže sa blíži
posedenie s dôchodcami, aby sa stihli objednať stravné kupóny. Minulý rok dostali stravné
kupóny v celkovej výške 7,- €. Ing. Babincová navrhla, aby tento rok dostali 2 stravné
kupóny po 5,- €. Ing. Fuska navrhol, aby odsúhlasili len celkovú hodnotu stravných
kupónov na dôchodcu, t.j. 10 ,- € na 1 dôchodcu, a podľa toho nech starostka vhodne
nakombinuje stravné kupóny v takej nominálnej hodnote, ktorú vybraná spoločnosť bežne
vyrába, aby obec nemala zbytočne vysoké náklady na výrobu kupónov s neštandardnou
nominálnou hodnotou. Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 63/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje príspevok pre dôchodcov formou stravnej poukážky
v hodnote 10,- € na 1 osobu nad 62 rokov.
Za prijatie: 7/7
Proti: 0/7
Zdržali sa: 0/7
11. Uznesenia k jednotlivým bodom programu prečítala Ing. Zdenka Babincová.
12. Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ing. Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 30.11.2013
Overovatelia:
p. Milan Polačik

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

p. Dušan Černý

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

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