ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
07.05.2014 o 18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení poslanci:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Milan Poláčik, p. Dušan
Černý, p. Radomír Sečány, p. Veronika Ostrovská, p. Ľudmila
Kovačiková – prišla v priebehu rokovania
Ing. Peter Fuska
Daniela Macharová
Ivana Uhlíková
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 priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/92 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. Jozefovi Petríkovi a manželke Kataríne Petríkovej bytom Hlohovec
6. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/86 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. Ivanovi Rozborovi, bytom Šaštín - Stráže a manželke Kataríne
Rozborovej bytom Hlohovec
7. Prerokovanie a schválenie žiadosti vlastníkom pozemkov osady „Dobruna‟ na vykonanie
zmeny v územnom pláne obce Kľačany
8. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Renáty Danišovej o finančnú výpomoc na prístavbu
k rodinnému domu
9. Prerokovanie a schválenie vyplatenia príspevku od obce Kľačany mestu Hlohovec za
prevádzkovanie lekárskej pohotovostnej služby
10. Prerokovanie a schválenie možnosti ukončenia súdneho sporu medzi obcou a Ing.
Kožíkom súdnym zmierom
11. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2012
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
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 sú
prítomní 5 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená p. Ivana Uhlíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Dušan Černý a p. Milan Poláčik. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
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3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom
zasadnutia a predložila im ho na schválenie.
Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania.
4/5 (Ing. Babincová, p. Černý, p. Poláčik, p. Ostrovská)
1/5 (p. Sečány)
0/5

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Milan Poláčik
p. Radomír Sečány

Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Ing. Zdenka Babincová
p. Milan Polačik
p. Radomír Sečány
5/5
0/5
0/5

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

5. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/92 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. Jozefovi Petríkovi a manželke Kataríne
Petríkovej bytom Hlohovec.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/92, 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“, v katastrálnom území Kľačany priamym
predajom p. Jozefovi Petríkovi a manželke Kataríne Petríkovej rod. Zámečníkovej, obaja bytom
Duklianska č.8, 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 20 311,20 €. Cena za
m2 pozemku je stanovená Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch č. 9/2008 zo dňa
11.04.2008 vo výške 28,21 €/ m2. Zámer „Priameho predaja pozemku“ bol schválený prijatím
Uznesenia č. 69/2013 bod „M“ zo dňa 19.12.2013. Kupujúci nie sú osobou vymedzenou podľa §
9a, ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

6. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti schvaľoval predaj pozemku parc. č.
1484/86 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. Ivanovi Rozborovi a manželke Kataríne
Rozoborovej.
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predaj pozemku parc. číslo 1484/86, 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“, v katastrálnom území Kľačany priamym
predajom p. Ivanovi Rozborovi, bytom Komenského 1049, 908 41 Šaštín-Stráže a manželke
Kataríne Rozborovej, bytom Nitrianska 25, 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný
pozemok je 20 311,20 €. Cena za m2 pozemku je stanovená Uznesením Obecného zastupiteľstva
v Kľačanoch č. 9/2008 zo dňa 11.04.2008 vo výške 28,21 €/ m2. Zámer „priameho predaja
pozemku“ bol schválený prijatím Uznesenia č. 69/2013 bod „K“ zo dňa 19.12.2013. Kupujúci nie
sú osobou vymedzenou podľa § 9a, ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

7. Prerokovanie a schválenie žiadosti vlastníkom pozemkov osady „Dobruna‟ na vykonanie
zmeny v územnom pláne obce Kľačany. V priebehu rokovania prišla aj p. Kovačiková.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti vlastníkov pozemkov osady „Dobruna“
na vykonanie zmeny v územnom pláne obce Kľačany neschvaľuje žiadosť a nedáva súhlas na
zmenu kategorizácie v územnom pláne obce Kľačany v zóne A1/b zo zóny obytnej – bývanie
v rodinných domoch na zónu „územie individuálnej rekreácie a záhradničenia“.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/6 (Ing. Babincová, p. Černý, p. Poláčik, p. Ostrovská)
0/6
2/6 (p. Kovačiková, p. Sečány)

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

8. V tomto bode sa na základe doručenej žiadosti prerokovávala a schvaľovala doručená
žiadosť o finančnú výpomoc na prístavbu k rodinnému domu zo dňa 28.03.2014 od p.
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Renáty Danišovej. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že preveria ďalšie možnosti zdrojov
financovania.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti doručenej 28.03.2014 od pani Renáty
Danišovej o finančnú výpomoc schvaľuje finančnú výpomoc v sume 1000 eur (slovom Jedentisíc
euro) na prístavbu rodinného domu.
Za prijatie: 6/6
Proti: 0/6
Zdržali sa: 0/6
Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. Prerokovanie a schválenie vyplatenia príspevku od obce Kľačany mestu Hlohovec za
prevádzkovanie lekárskej pohotovostnej služby.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti mesta Hlohovec o vyplatenie
príspevku od obce Kľačany mestu Hlohovec na spolufinancovanie lekárskej pohotovostnej služby
neschvaľuje vyplatenie príspevku vo výške 515,72 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

0/6
3/6 (Ing. Babincová, p. Černý, p. Sečány)
3/6 (p. Kovačiková, p. Ostrovská, p. Poláčik)

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

10. Prerokovanie a schválenie možnosti ukončenia súdneho sporu medzi obcou a Ing.
Kožíkom súdnym zmierom.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní a zvážení všetkých skutočností týkajúcich sa
súdneho sporu s Ing. Kožíkom na vyplatenie odstupného neschvaľuje návrh starostky na
skončenie uvedeného sporu súdnym zmierom a neschvaľuje vyplatiť Ing. Kožíkovi odstupné vo
výške, na ktorej sa dohodnú obe strany pri súdnom zmieri.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

1/6 (p. Poláčik)
5/6 (Ing. Babincová, p. Černý, p. Sečány, p. Kovačiková, p.
Ostrovská)
0/6

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
11. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2012.
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Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje naplnenie rezervného fondu Obce Kľačany vo
výške 86 556,20 € z výsledku hospodárenia za rok 2012.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 07.05.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
a) schvaľuje rozpočtové opatrenie: navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu
v kapitole 05. 6. 0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, navýšiť položku 713
004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - nákup
kosačky a naplniť sumou 4 000,- €
Za:
Proti:
Zdržali sa:

6/6 (Ing. Babincová, p. Černý, p. Kovačiková, p. Poláčik, p.
Ostrovská, p. Sečány)
0/6
0/6

b) neschvaľuje rozpočtové opatrenie: navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu
v kapitole 05. 1. 0 Nakladanie s odpadmi, položku 713 005 – Nákup špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu – nákup štiepkovača v sume 7 500,- €.
Za:
Proti:
Zdržali sa:

3/6 (Ing. Babincová, p. Černý, p. Poláčik)
0/6
3/6 (p. Kovačiková, p. Ostrovská, p. Sečány)

c) neschvaľuje rozpočtové opatrenie: navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu
v kapitole 09.1.1 Predškolská výchova, položka 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia –
na rekonštrukciu ZŠ s MŠ v sume 75 056,20 €
Za:
Proti:
Zdržali sa:

3/6 (Ing. Babincová, p. Kovačiková, p. Poláčik)
2/6 (p. Černý, p. Sečány)
1/6 (p. Ostrovská)

-

Uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa Ing. Zdenka
Babincová.

-

Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 07.05.2014
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Overovatelia:
p. Milan Poláčik

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

p. Dušan Černý

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

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