ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
19.12.2013 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. Ľudmila Kovačiková, p.
Milan Polačik, p. Dušan Černý, p. Radomír Sečány, Ing. Peter Fuska
p. Veronika Ostrovská
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 neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce.
Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
8. Schválenie zámeru predaja pozemkov priamym predajom podľa zverejneného zoznamu na
IBV Brehy, ktoré sú v rámci ÚP obce Kľačany určené na bytovú výstavbu.
9. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/111 reg. „C“ vo
výmere 746 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Róbertovi Strukovi a jeho manželke Mgr. Renáte Strukovej, obaja
bytom Závalie 1/A 920 01 Hlohovec.
10. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/85 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Bc Andrejovi Seleckému bytom Gojdičova č. 11, 920 41 Leopoldov a
sl. Alexandre Turzovej, bytom Za poštou 14/B, 920 01 Hlohovec.
11. Schválenie žiadosti p. Oľgy Rojkovej na preplatenie nákladov prístupovej cesty na
pozemok 1540/12.
12. Schválenie žiadosti p. Jána Cvíčelu o finančný príspevok na športové aktivity – účasť na
majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta veteránov v roku 2014.
13. Schválenie návrhu úpravy stránkových dní na Obecnom úrade v Kľačanoch.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenia.
16. 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 zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
V priebehu rokovania sa dostavila aj p. Ľudmila Kovačiková, ktorá svoj neskorší príchod
vopred oznámila.
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2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená p. Slávka Masnicová, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Peter Fuska a p. Milan Polačik. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov so zmenou
programu zasadnutia – zmenou bodu č. 6, a to nahradením novým znením „Schválenie
objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu na poskytnutie dotácií na rok
2014“ a presunutím pôvodného znenia bodu namiesto bodu č. 13, zároveň vypustenie
bodu č. 7, vloženie nového bodu č. 14. „Prehodnotenie platu starostky za rok 2013.“
a prečíslovanie ostatných bodov programu v následnom poradí. V priebehu rokovania
o zmene programu prišla aj poslankyňa p. Ľudmila Kovačiková, ktorá sa zároveň zúčastnila
hlasovania o tomto bode programu.
Uznesenie č. 65/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania so zmenou bodu č.
6, a to nahradením novým znením „Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených
z rozpočtu na poskytnutie dotácií na rok 2014“ a presunutím pôvodného znenia bodu namiesto
bodu č. 13, zároveň vypustenie bodu č. 7, vloženie nového bodu č. 14. „Prehodnotenie platu
starostky za rok 2013.“ a prečíslovanie ostatných bodov programu v následnom poradí. Program
po zmenách je nasledovný:
Program zasadnutia po zmene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Voľba návrhovej komisie.
Schválenie neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce.
Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu na poskytnutie dotácií
na rok 2014.
7. Schválenie zámeru predaja pozemkov priamym predajom podľa zverejneného zoznamu na
IBV Brehy, ktoré sú v rámci ÚP obce Kľačany určené na bytovú výstavbu.
8. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/111 reg. „C“ vo
výmere 746 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Róbertovi Strukovi a jeho manželke Mgr. Renáte Strukovej, obaja
bytom Závalie 1/A 920 01 Hlohovec.
9. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/85 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Bc Andrejovi Seleckému bytom Gojdičova č. 11, 920 41 Leopoldov a
sl. Alexandre Turzovej, bytom Za poštou 14/B, 920 01 Hlohovec.
10. Schválenie žiadosti p. Oľgy Rojkovej na preplatenie nákladov prístupovej cesty na
pozemok 1540/12.
11. Schválenie žiadosti p. Jána Cvíčelu o finančný príspevok na športové aktivity – účasť na
majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta veteránov v roku 2014.
12. Schválenie návrhu úpravy stránkových dní na Obecnom úrade v Kľačanoch.
13. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
14. Prehodnotenie platu starostky za rok 2013.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenia.
17. Záver.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
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Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Ľudmila Kovačiková
p. Dušan Černý

Uznesenie č.66/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Ľudmila Kovačiková
p. Dušan Černý

Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. V tomto bode programu starostka informovala prítomných, že zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol novelizovaný novelou zo dňa
29.11.2013, ktorá okrem iného hovorí, že obce do 2000 obyvateľov nie sú povinné
uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu, čo aspoň čiastočne zjednoduší administratívu
v obci. Preto dala starostka hlasovať za zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry.
Uznesenie č. 67/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
6. Na obecný úrad boli doručené 3 žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2014.
- MX TEAM Kľačany – 3 000,00 €
- Bežecký klub 2000 – 1 000,00 €
- OFK Kľačany – 10 000,00 € na činnosť + 2 730,00 € na materiálne
zabezpečenie (lopty, futbalové dresy)
Zároveň požiadala aj ZŠ s MŠ Kľačany o dotáciu vo výške 13 000,00 € na dofinancovanie
chodu základnej školy. Žiadosti sú prílohou tejto zápisnice.
Poslanci hlasovali za jednotlivé žiadosti a následne za sumy, ktoré budú v roku 2014
poskytnuté.
A) Dotácia na rok 2014 MX TEAM-u Kľačany.
Za poskytnutie dotácie: 1/6 – p. Dušan Černý
Proti poskytnutiu dotácie: 4/6 – p. Radomír Sečány, p. Milan Polačik, p. Ľudmila
Kovačiková, Ing. Peter Fuska
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Zdržali sa: Ing. Zdenka Babincová
B) Dotácia na r. 2014 pre Bežecký klub 2000, Kľačany.
Za poskytnutie dotácie: 6/6
Proti poskytnutiu dotácie: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Požadovaná výška dotácie 1 000,00 €, na ktorej sa zhodli aj poslanci.
Za poskytnutie dotácie vo výške 1 000,00 €: 6/6
Proti poskytnutiu dotácie vo výške 1 000,00 €: 0/6
Zdržali sa: 0/6
C) Dotácia na r. 2014 pre OFK Kľačany.
Za poskytnutie dotácie: 6/6
Proti poskytnutiu dotácie: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Požadovaná výška dotácie 10 000,00 € na činnosť + 2 730,00 € na materiálne
zabezpečenie (dresy, lopty).
Poslanec Polačik navrhol poskytnúť dotáciu vo výške 9 000,00 € a Ing. Babincová
navrhla zvýšenie o 500,00 €, ktoré potrebujú na 2. splátku zavlažovacieho systému na
futbalovom ihrisku, s čím súhlasili aj ďalší poslanci.
Za poskytnutie dotácie vo výške 9 500,00 €: 5/6
Proti poskytnutiu dotácie vo výške 9 500,00 €: 0/6
Zdržali sa: 1/6 – p. Radomír Sečány
Uznesenie č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe predložených žiadostí o dotáciu na rok 2014
schvaľuje dotáciu v celkovej sume 23 500,00 €, z toho Bežeckému klubu 2000 Kľačany vo výške
1 000,00 €, OFK Kľačany vo výške 9 500,00 € a ZŠ s MŠ Kľačany na dofinancovanie vo výške
13 000,00 €.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
7. V rámci tohto bodu starostka upozornila na skutočnosť, že pred samotným schválením
predaja jednotlivých pozemkov v časti IBV – Brehy musí byť schválený zámer predaja
daného pozemku. V záujme skrátenia celého procesu odpredaja týchto pozemkov sa
rozhodla predložiť na schválenie zámer na odpredaj všetkých doposiaľ nepredaných
pozemkov, aby sa už potom mohol schváliť len samotný predaj a spôsob predaja
jednotlivých parciel.
Uznesenie č. 69/2013
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/64 o výmere 765 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
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B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/72 o výmere 643 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/73 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
D) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/74 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
E) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/80 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
F) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/81 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
G) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/82 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
H) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/83 o výmere 746 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
I) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/84 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
J) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/85 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
K) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/86 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
L) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/89 o výmere 684 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
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M) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/92 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
N) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/94 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
O) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/96 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
P) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/97 o výmere 720 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
Q) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/99 o výmere 878 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
R) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/100 o výmere 757 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
S) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/103 o výmere 643 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
T) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/104 o výmere 1150 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
U) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/106 o výmere 978 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
V) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/107 o výmere 661 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
W) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/109 o výmere 765 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
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X) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/110 o výmere 960 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
Y) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer predaja pozemku v katastrálnom
území Kľačany, parcelné číslo 1484/111 o výmere 746 m2, ktorý je vo vlastníctve obce,
zapísaný na liste vlastníctva č. 800, parcela registra C, druh pozemku „orná pôda“ priamym
predajom.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
8. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/111 vo výmere 746 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Kľačany v lokalite „IBV Brehy“
p. Róbertovi Strukovi a manželke Mgr. Renáte Strukovej, obaja z Hlohovca.
Uznesenie č. 70/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/111, parcela reg.
„C“ - orná pôda, vo výmere 746 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy“, katastrálne územie Kľačany priamym predajom
p. Róbertovi Strukovi a manželke Mgr. Renáte Strukovej, obaja bytom Závalie 1/A, 920 01
Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 21 044,66 €. 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 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/85 vo výmere 720 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Kľačany v lokalite „IBV Brehy“
p. Bc. Andrejovi Seleckému z Leopoldova a sl. Alexandre Turzovej z Hlohovca.
Uznesenie č. 71/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/85, 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. Bc. Andrejovi Seleckému, bytom Gojdičova 11, 920 41 Leopoldov a sl. Alexandre Turzovej,
bytom Za poštou 14/B, 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: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
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Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
10. Pani Oľga Rojková požiadala obec Kľačany o čiastočné preplatenie nákladov vynaložených
v súvislosti s opravou prístupového mostíka k jej domu. Starostka upozornila, že v období
keď sa robil v tejto časti nový chodník sa s opravami mostíkov nepočítalo z finančných
dôvodov aj z dôvodu neskorého termínu opravy chodníka – krátko pred zimou. Poslanci
s preplatením nesúhlasili, nakoľko nebol dodržaný zákonný postup. Keďže uvedený mostík
sa nachádza na obecnom pozemku bolo potrebné najskôr obec požiadať o jeho opravenie,
resp. vyjadrenie, či si to môže opraviť na vlastné náklady s tým, že ich obec preplatí. Keďže
zo strany p. Rojkovej bol postup opačný, neexistuje zákonný spôsob preplatenia nákladov
na rekonštrukciu uvedeného mostíka. V budúcnosti sa určite budú riešiť aj tieto mostíky,
ale najskôr je potrebné dokončiť rozrobené akcie.
Uznesenie č. 72/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje žiadosť p. Oľgy Rojkovej na preplatenie
nákladov na vybudovanie prístupovej cesty na pozemok 1540/12.
Za prijatie: 0/6
Proti: 1/6 – p. Radomír Sečány
Zdržali sa: 5/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
11. Pán Ján Cvíčela, občan Obce Kľačany, požiadal obec o finančný príspevok na športové
aktivity – účasť na majstrovstvách sveta a Európy v behu veteránov vo výške 400,00 €.
Nakoľko pán Cvíčela je fyzická osoba – nepodnikateľ, nevzťahuje sa naňho VZN
o dotáciách a finančný príspevok mu môže poskytnúť starostka obce z reprezentačného
fondu starostu po predložení dokladov súvisiacich s účasťou na vyššie uvedených
súťažiach.
Uznesenie č. 73/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť p. Jána Cvíčelu o finančný príspevok na
športové aktivity – účasť na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta veteránov v roku 2014
vo výške 200,00 €.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
12. Na základe neustále pribúdajúcich administratívnych činností na obecnom úrade bola
predložená na schválenie úprava úradných hodín na Obecnom úrade v Kľačanoch.
Uznesenie č. 74/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje/neschvaľuje úpravu stránkových dní na Obecnom
úrade v Kľačanoch nasledovne:
Pondelok:

7.30 – 12.00
12.30 – 16.30

Utorok:

nestránkový deň
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Streda:

7.30 – 12.00
12.30 – 17.00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7.30 – 12.30
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

13. V rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2014 starostka informovala prítomných, že rozpočet
bol na stránke obce i v úradných tabuliach vyvesený po dobu 15 dní, počas ktorých mohli
občania a členovia obecného zastupiteľstva podať na obecnom úrade pripomienky
k návrhu rozpočtu. Pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo na obecnom
úrade pracovné stretnutie poslancov so starostkou, na ktorom bol návrh rozpočtu
pripomienkovaný a všetky pripomienky boli do rozpočtu zapracované. Starostka vyzvala
hlavnú kontrolórku obce, p. Danielu Macharovú, aby predniesla svoje stanovisko k rozpočtu
na rok 2014 a viacročnému rozpočtu na roky 2015 a 2016. Uvedené stanovisko je prílohou
tejto zápisnice.
Uznesenie č. 75/2013
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kľačany
k rozpočtu na rok 2014 a viacročnému rozpočtu na roky 2015 - 2016.
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený rozpočet vrátane zapracovaných
pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2014.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2014
v€
643 499,00
80 000,00
51 687,00
775 186,00

Rozpočet na
rok 2014
v€
643 499,00
131 687,00
0,00
775 186,00

C) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2015 – 2016.
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2015
v€
676 147,00
80 000,00
94 387,00
850 534,00

Rozpočet na
rok 2016
v€
679 872,00
80 000,00
24 387,00
784 259,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na
rok 2015
v€
676 147,00
174 387,00
0,00

Rozpočet na
rok 2016
v€
679 872,00
104 387,00
0,00

850 534,00

784 259,00

Výdavky spolu

Za prijatie: 5/6
Proti: 1/6 – p. Radomír Sečány
Zdržali sa: 0/6
Dňa 19.12.2013, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
14. V tomto bode programu rokovania poslanci prehodnocovali plat starostky, ktorý je
v súčasnosti stanovený podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení nesk. predpisov na minimálnej hranici,
a to vo výške 1 594,00 € (vypočítaný ako 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok). Poslanec Polačik
navrhol zvýšenie platu starostky o 30 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
v z.n.p. To by znamenalo zvýšenie na 2 073,00 € brutto. Iný návrh zo strany poslancov
nepadol, preto hlasovali o návrhu p. Polačika.
Za zvýšenie platu starostky na 2 073,00 €: 1/6 – p. Milan Polačik
Proti zvýšeniu platu starostky na 2 073,00 €: 1/6 – p. Radomír Sečány
Zdržali sa: 4/6 – p. Ľudmila Kovačiková, Ing. Zdenka Babincová, p. Dušan Černý, Ing.
Peter Fuska
Uznesenie č. 76/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje zvýšenie platu starostky o 30 %. Preto podľa § 3
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení nesk. predpisov patrí starostke obce Kľačany minimálny plat vo výške
1 594,00 € (Slovom: Tisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR).

15. Diskusia
-

o slovo sa prihlásil p. Dušan Černý – mal by sa nájsť nejaký zákonný spôsob, ako
vyriešiť problém s preplatením nákladov na vybudovanie prístupového mostíka pani
Rojkovej. S uvedeným súhlasili aj ostatní poslanci s tým, že to musí byť v medziach
zákona;
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pani Kalužovú zaujímalo prečo sa dáva na futbal toľko peňazí, keď je tu plno iných vecí,
ktoré treba urobiť – škola, škôlka, kultúrny dom je v zlom stave;
p. Dušan Černý povedal, že momentálne je to jediná kultúra v obci a v Kľačanoch sú
dve žiacke mužstvá, takže aj deti majú svoj voľný čas využitý takýmto spôsobom;
p. Palkovič sa spýtal, či by sa k multifunkčnému ihrisku nedali pristaviť šatne, lebo
ihrisko je nevyužívané, keby tam boli šatne bolo by sa kde prezliekať pred futbalom aj
po ňom, mohli by sa osprchovať – toto tam chýba;
Starostka odpovedala, že sa neuvažuje dobudovať šatne.
p. Polačik navrhol, že by sa to mohlo vyriešiť prepojením s veľkým futbalovým ihriskom
a šatne by boli využité aj pri športovaní na multifunkčnom ihrisku;
p. Kaluža si myslí, že opravy a rekonštrukcie, ktoré boli doposiaľ vykonané na šatniach
na futbalovom ihrisku, nie sú prospešné a takýmto spôsobom to nikdy nebude pekné.
Navrhol, či by sa radšej nemohlo nasporiť viac peňazí a vybudovať niečo nanovo, aby
to mohlo byť porovnateľné s inými futbalovými štadiónmi v okolitých obciach (napr.
v Alekšinciach);
p. Dušan Černý k tomuto uviedol, že nikdy sa nenasporí potrebné množstvo peňazí,
lebo budú iné priority, na ktoré sa peniaze minú a zároveň takú vysokú sumu, ktorá by
bola potrebná na vybudovanie úplne nových šatní, nikto nikdy neschváli;
pani Jarmila Cvíčelová sa spýtala prečo musia chlapci hrať futbal hokej na ulici, na
ceste, keď je v obci vybudované multifunkčné ihrisko. Ako by sa deti mohli dostať na
multifunkčné ihrisko, aby sa nehrali na cestách, kto má od toho kľúč;
Starostka vysvetlila, že tam je problém – nie je určená zodpovedná osoba, ktorá by
dohliadla
na prevádzku ihriska a taktiež z iných obcí je známe, že prichádza aj
k poškodzovaniu areálu týchto ihrísk, ak tam nie je dozor. Pán Sečány sa k tomu
vyjadril, že deti musia byť pod dozorom dospelej osoby a on má kľúče od ihriska, ktoré
požičia, ale musí prísť dospelá osoba, ktorá bude robiť dozor; otváranie, zatváranie,
zažínanie na ihrisku,
p. Jozef Cvíčela navrhol, aby tam bol jeden správca, ktorý by bol zodpovedný;
pani Rojková uviedla, že ona je ochotná starať sa o to a robiť správkyňu;
Starostka reagovala, že je to môžné a musí sa urobiť zmluva, kde budú presne
stanovené podmienky
p. Ostrovského zaujímalo, čo sa ešte musí stať na hlavnej ceste, aby sa riešilo
nedostatočné osvetlenie hlavnej cesty;
starostka prisľúbila, že napíše na Slovenskú správu ciest a požiada okrem vyriešenia
osvetlenia aj riešenie protipovodňovej situácie na hlavnej ceste nakoľko tento úsek
obce patrí pod ich správu,
p. Dušan Černý navrhol, že svetlo na tmavé miesto, kde je železničný most by sa
mohlo dať, na čo mu však odpovedal p. Jozef Cvíčela, že by to mohol byť problém, lebo
posledné obecné svetlo je na železničnej stanici a ďalej by už musel byť projekt na
vybudovanie osvetlenia pri ceste pod mostom;
p. Palkovič navrhol, aby sa obec dohodla s majiteľom AQUAPOOL-u a na ich stĺp
namontovala svetlo spolu s jedným meračom; starostka k tomu sa vyjadrila, že by to bol
problém a bude hľadať iné vhodnejšie riešenie,
p. Kaluža upozornil aj na úzku cestu pod mostom, kde ľudia musia vstúpiť do dráhy
auta. Mohla by sa urobiť aspoň nejaká spevnená plocha – chodníček, aby mohli ľudia
bezpečnejšie prejsť hore k hlavnej ceste. Starostka prisľúbila riešenie uvedeného
problému a zistiť možnosť spevnenia krajov popri ceste, nakoľko cesta je štátna cesta
III. triedy.
pani Hofferová sa spýtala od kedy bude zmena úradných hodín. Starostka jej
odpovedala, že od 1. januára 2014. Ďalšiu otázku položila p. Hofferová poslancom.
Zaujímalo ju aký mali dôvod, že sa pri hlasovaní o zvýšení platu starostke zdržali
hlasovania. Ako prvá odpovedala Ing. Babincová, ktorá by bola za zvýšenie platu, ale
nemôže sa preniesť cez to, že sa nezvládlo zníženie daní. Starostka na to odpovedala,
že termín zasadnutia obecného zastupiteľstva sa odvíjal od termínu vypracovania
rozpočtu a ten musí byť zverejnený 15 dní pred jeho schválením OZ a rozpočet sa
nestihol urobiť do začiatku decembra a bol hotový až v prvých decembrových dňoch,
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zároveň dala otázku Ing. Babincovej, čo jej bránilo v tom, aby upozornila, že termín
zastupiteľstva už neumožňuje nadobudnúť účinnosť VZN od 1. januára, keď o tom
vedela. Na to reagovala Ing. Babincová, že ona je zamestnaná a nemôže sledovať
všetky termíny. Zároveň jej starostka odpovedala, že aj keď je zamestnaná, je zároveň
aj zástupkyňa starostu a z toho tiež vyplývajú určité povinnosti a mala by pomáhať.
Pán Fuska podotkol, že keď sa robil rozpočet, bolo to zdĺhavé, nezvládlo sa zníženie
daní a pri tvorbe rozpočtu bola zrušená tvorba myšlienok v rozpočte, nakoľko sme obec
do 2000 obyvateľov a môžeme si to dovoliť. Mrzí ho nezáujem zo strany obecného
úradu o zmeny v oblasti energií – šetrenie, v sociálnej oblasti – stavanie bytoviek
s využitím dotácií zo štátu, bezbariérový prístup, nedoriešený vodovod a kanalizácia.
Pani Kovačiková sa zdržala hlasovania tiež kvôli nezvládnutému zníženiu daní.
Poslancovi Radomírovi Sečánymu stále chýba komunikácia;
na toto reagovala starostka, že vodovod je už odkúpený druhý rok a tento problém sa
mal riešiť hneď už po odkúpení.
ČOV má predĺženú skúšobnú prevádzku a to
z dôvodu, že na revízie nebolo vyčlenených dostatok financií v rozpočte. K tvorbe
rozpočtu sa vyjadrila, že podklady na rozpočet pripravuje ekonómka a časovo to
nestihla, na čo reagovala p. Ing. Babincová, že ona by taký rozpočet urobila za 5 hodín,
starostka na to reagovala, tak mala ponúknuť svoju pomoc a pomôcť pri tvorbe
rozpočtu, nakoľko ekonómka pracuje v tejto oblasti ešte len prvý rok a veľa vecí sa ešte
len učí a sú pre ňu nové,
pani Kovačiková na záver ešte poznamenala, že by bolo vhodné, aby materiály získané
zo školení boli posielané, resp. dané k dispozícii aj poslancom, nakoľko potrebné
informácie si musia veľakrát prácne získavať, v mnohom by to uľahčilo prácu im
i ďalším poslancom, ktorí prídu po nich.

16. Uznesenia k jednotlivým bodom programu prečítala Ing. Zdenka Babincová.
17. Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Slávka Masnicová
Kľačany, dňa 27.12.2013
Overovatelia:
Ing. Peter Fuska

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

p. Milan Polačik

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

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