ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 13.08.2014 o
18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
7 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Milan Poláčik, p. Radomír
Sečány, p. Ľudmila Kovačiková, p. Veronika Ostrovská, p. Dušan
Černý, Ing. Peter Fuska
p. Daniela Macharová
Ivana Uhlíková
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
Rozhodnutie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie
Schválenie dočasnej neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku obce
Schválenie zámeru dať do výpožičky/prenájmu dočasne neupotrebiteľný nehnuteľný
majetok obce
8. Potvrdenie nepodpísaného uznesenia č. 35/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kľačany, konaného dňa 30.06.2014
9. Potvrdenie nepodpísaného uznesenia č. 36/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kľačany, konaného dňa 30.06.2014
10. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
z vykonania fyzickej, časovej a obsahovej kontroly Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostky obce Kľačany podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
11. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/103 reg. „C‟ vo
výmere 643 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy‟ v k.ú obce sl. Lucii Matušňákovej, bytom Kľačany 311, 920 64 Kľačany
12. Prerokovanie a schválenie žiadosti firmy MPR – net s.r.o. Žatevná 1154, 951 35 Veľké
Zálužie o poskytovaní dátových služieb pre obec Kľačany
13. Schválenie zmeny použitia finančných prostriedkov dotácie poskytnutých ZŠ s MŠ na rok
2014 na vykrytie časového nesúladu medzi výplatou miezd a ich refundáciou odborným
a pedagogickým pracovníkom po zapojení sa ZŠ s MŠ do projektu „PRINED‟ - Projekt
INkluzívnej Edukácie
14. Schválenie zmluvy na zapojenie sa ZŠ s MŠ v Kľačanoch do národného projektu „PRINED‟
- implementácia modulu inkluzívneho vzdelávania na základných školách v rámci tohto
národného projektu
15. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenia
19. 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 sú
prítomní 7 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: Ing. Peter Fuska a p. Milan Poláčik.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom
zasadnutia a predložila im ho na schválenie.
Program zasadnutia pripomienkoval p. Radomír Sečány a navrhol úpravu programu
nasledovne:
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Rozhodnutie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie
Schválenie dočasnej neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku obce
Schválenie zámeru dať do výpožičky/prenájmu dočasne neupotrebiteľný nehnuteľný
majetok obce
8. Potvrdenie nepodpísaného uznesenia č. 35/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kľačany, konaného dňa 30.06.2014
9. Potvrdenie nepodpísaného uznesenia č. 36/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kľačany, konaného dňa 30.06.2014
10. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
z vykonania fyzickej, časovej a obsahovej kontroly Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostky obce Kľačany podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
11. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/103 reg. „C‟ vo
výmere 643 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy‟ v k.ú obce sl. Lucii Matušňákovej, bytom Kľačany 311, 920 64 Kľačany
12. Návrh na uznesenia
13. Záver
Za takto upravený program zasadnutia dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/7
1/7
1/7

( Ing. Babincová, p. Kovačiková, p. Sečány, Ing. Fuska, p. Černý)
( p. Poláčik)
( p. Ostrovská)

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

Strana 2 z 9

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

Ing. Zdenka Babincová
p. Ľudmila Kovačiková
p. Milan Poláčik

Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Ľudmila Kovačiková
p. Milan Poláčik

Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

( Ing. Babincová, Ing. Fuska, p. Sečány, p. Černý, p. Ostrovská, p.
Kovačiková)
( p. Poláčik)

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

5. Rozhodnutie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie.
Materiál ako aj dôvodovú správu k tomuto bodu programu predložila a predniesla Ing.
Zdenka Babincová.
Dôvodová správa
k návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kľačany
na funkčné obdobie 2014 – 2018
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je
obecnému zastupiteľstvu vyhradené „ ..... určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; ....“.
V záujme právnej istoty starostu musí obecné zastupiteľstvo v dostatočnom časovom predstihu
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí určiť jeho rozsah výkonu funkcie na celé volebné
obdobie. V citovanom ustanovení zákona o obecnom zriadení je určená lehota 90 dní pred
voľbami.
Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 15.11.2014.
Rozhodnutie predsedu NR SR bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom
191/2014 zo dňa 07.07.2014.
Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta obce Kľačany zabezpečuje za účelom
riadneho fungovania obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov, navrhujem, aby
obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Kľačany na plný úväzok a to na
jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 – 2018.
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Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Kľačany pre celé funkčné obdobie na plný úväzok.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

6. Schválenie dočasnej neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku obce.
Materiál ako aj dôvodovú správu k tomuto bodu programu predložila a predniesla Ing.
Zdenka Babincová.

Dôvodová správa
k návrhu na schválenie neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku obce

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podliehajú
základné úkony súvisiace s nakladaním s nehnuteľným majetkom obce vždy schváleniu obecným
zastupiteľstvom. O tom, či a aký nehnuteľný majetok sa predá, prenajme, alebo vo výnimočných
prípadoch dá do výpožičky a ktorým zákonným spôsobom, rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec Kľačany má na LV č. 800 zapísanú stavbu – budovu starej školy, ktorá sa nachádza
v katastri obce Kľačany, má súpisné číslo 55, postavená je na pozemku parcelné číslo 183/2.
Budova prestala slúžiť pôvodnému účelu a v zmysle §7a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení sa stala prebytočnou. Budova bola do majetku obce zaradená na základe
delimitačného protokolu v cene 4881,93 eur.
Obec budovu starej školy (inventárne číslo 00297) nevyužíva na plnenie svojich úloh.
Z uvedeného dôvodu navrhujem Obecnému zastupiteľstvu schváliť jej dočasnú neupotrebiteľnosť.
Svojmu pôvodnému účelu dlhodobo neslúži ani drobná stavba pri starej základnej škole
(inventárne číslo 0304), v ktorej sa nachádzali sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov
základnej školy. Budova bola zaradená do majetku obce v rámci inventarizačného procesu na
základe porovnania inventúrneho súpisu a vykonanej fyzickej inventúry za rok 2013 ako
inventarizačný rozdiel - prebytok, v cene 900 eur. Obec túto stavbu na plnenie svojich povinností
dlhodobo nevyužíva, je pre ňu neupotrebiteľná.
Drobnú stavbu pri základnej škole spolu s pozemkom, na ktorom je budova postavená
(inventárne číslo 00300), odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť ako trvale neupotrebiteľnú.

Uznesenie č. 40/2014
A. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje dočasnú neupotrebiteľnosť nehnuteľného
majetku obce, inventárne číslo 00297 – budova starej školy, súpisné číslo 55, vedenej na
LV č. 800, postavenej na pozemku parcelné číslo 183/2 o celkovej výmere 250 m2.
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B. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje trvalú neupotrebiteľnosť nehnuteľného
majetku obce, inventárne číslo 00304 – drobná stavba pri starej škole, bez súpisného čísla,
vedená na LV č. 800, postavená na pozemku parcelné číslo 183/3 o celkovej výmere 69
m2.
C. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje trvalú neupotrebiteľnosť nehnuteľného
majetku obce, inventárne číslo 00300 – pozemok pri starej škole, vedený na LV č. 800,
parcelné číslo 183/3, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2.
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

( p. Ostrovská, Ing. Babincová, Ing. Fuska, p. Černý, p.
Kovačiková, p. Sečány)
( p. Poláčik)

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

7. Schválenie zámeru dať do výpožičky/prenájmu dočasne neupotrebiteľný nehnuteľný
majetok obce.
Uvedený bod programu Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch len prerokovalo, nakoľko
doručené žiadosti neboli podpísané.

8. Potvrdenie

nepodpísaného uznesenia č. 35/2014
zastupiteľstva Kľačany, konaného dňa 30.06.2014.

zo

zasadnutia

Obecného

Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch potvrdzuje na základe § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení platnosť pozastaveného uznesenia č. 35/2014 prijatého na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch dňa 30.06.2014, v ktorom schvaľuje žiadosť p. Dušana
Černého, bytom Kľačany č. 340, o zľavu nájomného za obdobie od 01.01.2013 do 04.02.2013 vo
výške 462,94 € a to z dôvodu uvedeného v žiadosti nakoľko ich nemohol využívať na zmluvne
dohodnutý účel nájmu – nezodpovedali hygienickým podmienkam.
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

( Ing. Babincová, Ing. Fuska, p. Kovačiková, p. Ostrovská, p. Černý,
p. Sečány)
( p. Poláčik)

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

9. Potvrdenie nepodpísaného uznesenia č. 36/2014 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Kľačany, konaného dňa 30.06.2014.
Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch potvrdzuje na základe § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení platnosť pozastaveného uznesenia č. 36/2014 prijatého na zasadnutí
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Obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2014, v ktorom schvaľuje žiadosť p. Dušana Černého, bytom
Kľačany č. 340, o zníženie ceny nájmu o 15% t.j. o 4,11 € / m2 / rok, cena nájmu po znížení bude
23,29 € / m2 / rok od 01.08.2014 to z nasledovných dôvodov:
 neúmerné vysoké prevádzkové náklady v zime z dôvodu nevyhovujúceho stavu budovy
(spôsob vykurovania, výklad z jednovrstvového skla, nevykurované horné poschodie)
 neúmerné vysoké náklady v lete ( neotvárané okná – nedostatočné vetranie, vysoké
náklady na chladenie – prevádzkovanie dvoch klimatizačných jednotiek)

Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

( Ing. Babincová, Ing. Fuska, p. Ostrovská, p. Sečány, p.
Černý, p. Kovačiková)
( p. Poláčik)

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

10. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov z vykonania fyzickej, časovej a obsahovej kontroly Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Kľačany podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií.
Komisia sa zišla dňa 05.08.2014 o 19:00 hod. na Obecnom úrade v Kľačanoch,
prítomní členovia p. Ostrovská, p. Sečány. Ospravedlnil sa p. Poláčik.
Správa
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri
Obecnom zastupiteľstve Kľačany
Určené:
Predkladá:

rokovaniu Obecného zastupiteľstva Kľačany
Radomír Sečány, člen komisie

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov (ďalej zákon o konflikte záujmov) bola v obci Kľačany vytvorená
a zvolená Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
v zložení:
Milan Poláčik, predseda komisie
Radomír Sečány, člen komisie
Veronika Ostrovská, člen komisie
Verejní funkcionári sú podľa čl. 7 zákona o konflikte záujmov povinní Komisii podávať
v stanovených termínoch Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejných
funkcionárov (ďalej aj Oznámenie) a potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov.
Verejná funkcia v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. o) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z. je starosta obce.
Verejný funkcionár je podľa citovaného zákona Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri
Obecnom zastupiteľstve Kľačany v súlade so zákonom o konflikte záujmov vykonala fyzickú,
časovú a obsahovú kontrolu Oznámení funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejných
funkcionárov obce Kľačany podávaných v zmysle čl. 7 citovaného zákona a predkladá Obecnému
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zastupiteľstvu správu o plnení povinností vyplývajúcich z uvedeného ústavného zákona za
obdobie od nástupu Ing. Emílie Cvíčelovej do funkcie starostky.
Komisia obdržala Oznámenia p. starostky prostredníctvom podateľne obecného úradu
v zalepených obálkach. Po ich otvorení a oboznámení sa s obsahom Komisia konštatuje
nasledovné:
a) za obdobie do 30 dní od nástupu do funkcie starostka obce, Ing. Emília Cvíčelová,
nesplnila zákonnú povinnosť, nakoľko Komisii nepredložila Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov ani Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie rok 2011, resp. daňové
priznanie
b) za rok 2012 si starostka obce, Ing. Emília Cvíčelová, zákonnú povinnosť splnila
c) za rok 2013 si starostka obce, Ing. Emília Cvíčelová zákonnú povinnosť splnila
Za nesplnenie zákonnej povinnosti podať Oznámenie v lehote ustanovenej v čl. 7 zákona
o konflikte záujmov za obdobie do 30 dní od nástupu do funkcie starostky obce sa verejnej
funkcionárke, Ing. Emílii Cvíčelovej, v zmysle čl. 9 ods. 6 a 10 a) Ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. ukladá pokuta v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného
funkcionára.
Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa
čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov vykonáva obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných
funkcionárov uvedených v čl. 2 ods.1 o) starostov.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. na základe zistených skutočností podáva
týmto Obecnému zastupiteľstvu Kľačany podnet na začatie konania o návrhu vo
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 1
písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Komisia prostredníctvom podateľne obecného úradu obdržala v zalepených obálkach aj
majetkové priznania vedúcich zamestnancov, ktorými sú riaditeľka ZŠ s MŠ a hlavná
kontrolórka obce.
Vedúci zamestnanci podávajú majetkové priznania na základe § 10 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Údaje o svojich majetkových pomeroch
oznamujú orgánu, ktorý ich vymenoval alebo zvolil. Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyhodnotila aj majetkové priznania vedúcich
zamestnancov a konštatuje nasledovné:
1. PaedDr. Lenka Proksová, riaditeľka ZŠ s MŠ
splnila zákonnú povinnosť, jej majetkové pomery nepresahujú súhrn jej platových
pomerov a iných vyčíslených príjmov
2. Ing. Alena Valková, hlavná kontrolórka obce ( do októbra 2013)
splnila zákonnú povinnosť, jej majetkové pomery nepresahujú súhrn jej platových
pomerov a iných vyčíslených príjmov
3. Daniela Macharová, hlavná kontrolórka obce ( od októbra 2013)
splnila zákonnú povinnosť, jej majetkové pomery nepresahujú súhrn jej platových
pomerov a iných vyčíslených príjmov
V Kľačanoch, dňa 13.08.2014
Spracoval: Radomír Sečány, člen komisie
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Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
1. berie na vedomie
správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o výsledkoch kontroly plnenia povinností vyplývajúcich z ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
2. konštatuje,
že Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce Kľačany, nesplnila zákonnú povinnosť
tým, že nepodala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
ani Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej
činnosti za zdaňovacie obdobie rok 2011, resp. daňové priznanie v termíne do 30
dní od nástupu do funkcie starostky
3. ukladá
pokutu starostke obce Kľačany Ing. Emílii Cvíčelovej v zmysle čl. 9, ods.6, ods. 10
písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. za nesplnenie povinnosti podať oznámenie
verejného funkcionára do 30 dní od nástupu do funkcie starostky v sume jej
mesačnej odmeny
4. ukladá
pracovníčke obecného úradu, ktorá má v pracovnej náplni prípravu Rozhodnutí,
pripraviť Rozhodnutie o uložení pokuty Ing. Emílii Cvíčelovej za nesplnenie
zákonnej povinnosti podať Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov
verejných funkcionárov za obdobie do 30 dní od nástupu do funkcie starostky podľa
čl. 9, ods.10, písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Termín: do 25.08.2014
5. ukladá
hlavnej kontrolórke predlžiť informáciu o spôsobe a termíne uhradenia pokuty
Termín: do 31.10.2014
6. poveruje
Radomíra Sečányho, člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, podpísaním a doručením písomného rozhodnutia
o uložení pokuty

Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

( Ing. Babincová, Ing. Fuska, p. Sečány, p. Černý, p.
Kovačiková, p. Ostrovská)
( p. Poláčik)

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

11. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/103 reg. „C‟ vo
výmere 643 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy‟ v k.ú obce sl. Lucii Matušňákovej, bytom Kľačany 311, 920 64 Kľačany.
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Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/103,
parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 643 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie Kľačany
priamym predajom sl. Lucii Matušňákovej, bytom Kľačany 311, 920 64 Kľačany. Celková suma za
predávaný pozemok je 18 139,03€. Cena za 1 m2 pozemku je stanovená Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kľačanoch č. 9/2008 zo dňa 11.04.2008 vo výške 28,21€/1 m2 . Zámer „priameho
predaja pozemku‟ bol schválený prijatím Uznesenia č. 69/2013 bod „S‟ zo dňa 19.12.2013.
Kupujúca nie je 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:

7/7
0/7
0/7

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

12. Návh na uznesenia
-

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

13. Záver
-

Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 13.08.2014
Overovatelia:
p. Ing. Peter Fuska

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

p. Milan Poláčik

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

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

Strana 9 z 9

