ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 24.09.2014 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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/110 reg. „C‟ vo
výmere 960 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy‟ v k.ú obce Ing. Petrovi Blesákovi bytom 920 64 Kľačany 266 a manželke Ing.
Mariane Blesákovej, rod. Pestúnovej bytom Továrenská 11, 920 01 Hlohovec
6. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov na zmenu územného plánu Obce Kľačany
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2014
8. Výročná správa Obce Kľačany za rok 2013
9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 – výrok audítora
10. Schválenie vytvorenia „Fondu na zveľaďovanie obce‟ a jeho naplnenie z finančných
prostriedkov hospodárenia obce za rok 2013
11. Schválenie vytvorenia „Fondu opráv‟ a jeho naplnenie z finančných prostriedkov
hospodárenia obce za rok 2013
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
13. Prerokovanie a schválenie žiadosti firmy MPR – net s.r.o. Žatevná 1154, 951 35 Veľké
Zálužie o poskytovaní dátových služieb pre Obec Kľačany
14. Informácia starostky o dianí v obci
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenia
17. 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 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: p. Milan Poláčik a p. Dušan Černý.
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.
Program zasadnutia pripomienkoval p. Radomír Sečány a navrhol úpravu programu:
Schválenie odmien poslancom OZ v Kľačanoch za volebné obdobie 2011 – 2014
Starostka dala hlasovať za vloženie takéhoto bodu do programu zasadnutia.

Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

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

Program zasadnutia po zmene:
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 1484/110 reg. „C‟ vo
výmere 960 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy‟ v k.ú obce Ing. Petrovi Blesákovi bytom 920 64 Kľačany 266 a manželke Ing.
Mariane Blesákovej, rod. Pestúnovej bytom Továrenská 11, 920 01 Hlohovec
6. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov na zmenu územného plánu Obce Kľačany
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2014
8. Výročná správa Obce Kľačany za rok 2013
9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 – výrok audítora
10. Schválenie vytvorenia „Fondu na zveľaďovanie obce‟ a jeho naplnenie z finančných
prostriedkov hospodárenia obce za rok 2013
11. Schválenie vytvorenia „Fondu opráv‟ a jeho naplnenie z finančných prostriedkov
hospodárenia obce za rok 2013
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie
13. Prerokovanie a schválenie žiadosti firmy MPR – net s.r.o. Žatevná 1154, 951 35 Veľké
Zálužie o poskytovaní dátových služieb pre Obec Kľačany
14. Schválenie odmien poslancom OZ v Kľačanoch za volebné obdobie 2011- 2014
15. Informácia starostky o dianí v obci
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenia
18. Záver
Za takto upravený program zasadnutia dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
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4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:

Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Veronika Ostrovská
p. Milan Poláčik

Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Ing. Zdenka Babincová
p. Veronika Ostrovská
p. Milan Poláčik

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. Schválenie priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/110 reg. „C‟ vo
výmere 960 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy‟ v k.ú obce Ing. Petrovi Blesákovi bytom 920 64 Kľačany 266 a manželke Ing.
Mariane Blesákovej, rod. Pestúnovej bytom Továrenská 11, 920 01 Hlohovec.

Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/110,
parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 960 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie Kľačany
priamym predajom Ing. Petrovi Blesákovi, bytom 920 64 Kľačany 266 a manželke Ing. Mariane
Blesákovej rod. Pestúnovej, bytom Továrenská 11, 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný
pozemok je 27 081,60 €. Cena za 1 m2 pozemku je stanovená Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kľačanoch č. 9/2008 zo dňa 11.04.2008 vo výške 28,21 €/1m2. Zámer „priameho
predaja pozemku‟ bol schválený prijatím Uznesenia č. 69/2013 bod „X‟ 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:

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................
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6. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov na zmenu územného plánu Obce Kľačany
Uznesenie č. 48/2014
1) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch súhlasí s vypracovaním zmeny a doplnkov
územného plánu Obce Kľačany.
2) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch poveruje starostku obce so zabezpečením
vypracovania a obstarania zmeny Územného plánu Obce Kľačany.
3) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť vlastníkov pozemkov v zóne A1/b
o zapracovanie zmeny 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:

7/7
0/7
0/7

4) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť občanov Obce Kľačany – časť
Veľké Brehy podanej v zmysle Výzvy na podávanie návrhov a žiadostí na zmenu
Územného plánu Obce Kľačany na zapracovanie druhej prístupovej cesty na IBV a to
cez Malé Brehy a takto napomôcť k riešeniu dopravného problému v časti obce Veľké
Brehy.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

5) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie žiadosť pána Bartka o zmenu
parcely číslo 1481/69 o výmere 3222 m2 z extravilánu do intravilánu. V súčasnom
územnom pláne Obce Kľačany je uvedená parcela zaradená a určená ako plocha
využitia na nízko podlažnú bytovú výstavbu rodinných domov, takže nie je potrebné
meniť účel využitia a pán Bartko môže uvedenú parcelu využívať na stavebné účely.
6) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh zo strany Obce Kľačany a to:



zmenu lokality umiestnenia obecného kompostoviska a zberného dvora,
zmenu lokality viacpodlažnej bytovej zástavby – bytové domy,

ktoré budú upresnené po konzultácií so spracovateľom zmien ÚP a to odborne
spôsobilej osoby a spracovateľa ÚP. Takto upresnené zmeny budú opäť dané do
schvaľovacieho procesu na zasadnutie OZ pri komplexnom schvaľovaní všetkých
zmien ÚP obce.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
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7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie predložené
plnenie rozpočtu k 30.06.2014.

8. Výročná správa Obce Kľačany za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie Výročnú správu
Obce Kľačany za rok 2013.

9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 – výrok audítora.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie Konsolidovanú
výročnú správu za rok 2013 – výrok audítora.

10. Schválenie vytvorenia „Fondu na zveľaďovanie obce‟ a jeho naplnenie z finančných
prostriedkov hospodárenia obce za rok 2013.
Uznesenie č. 49/2014
Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. §15 „Peňažné fondy‟ ods. 1 Obecné zastupiteľstvo
v Kľačanoch neschvaľuje vytvorenie peňažného fondu obce pod názvom „Fond na zveľaďovanie
obce‟ nakoľko nie sú vytvorené interné podmienky tvorby a používania.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

11. Schválenie vytvorenia „Fondu opráv‟ a jeho naplnenie z finančných prostriedkov
hospodárenia obce za rok 2013.
Uznesenie č. 50/2014
Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. §15 „Peňažné fondy‟ ods. 1 Obecné zastupiteľstvo
v Kľačanoch neschvaľuje vytvorenie peňažného fondu obce pod názvom „Fond opráv‟ nakoľko
nie sú vytvorené interné podmienky tvorby a používania.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

12. Informácia o rozpočtových opatreniach a ich schválenie.
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Uznesenie č. 51/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
a) neschvaľuje
navýšenie výdavkov v kapitole 05.1.0 Nakladanie s odpadmi položku 713 005
– Nákup štiepkovača sumou 7.000 € z prostriedkov rezervného fondu
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

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

1/7
5/7
1/7

b) schvaľuje
navýšenie výdavkov v kapitole 01.1.1.6 Obec položku 714 002-2
Príslušenstvo k traktoru sumou 3.500 € na zakúpenie návesu (vlečky)
z rezervného fondu obce
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

c) schvaľuje
navýšenie kapitálových výdavkov v kapitole 06.3.0 na položke 713 004
– Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení sumou 4.500 €
z prostriedkov rezervného fondu na nákup ponorky pre obecnú studňu
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

d) schvaľuje
presun
rozpočtových
prostriedkov
z kapitoly
05.2.0
Nakladanie
s odpadovými vodami z položky 632 001 ČOV elektrika + prečerpávačky
v sume 5.000 € :
-

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

na položku v kapitole 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
635 005-1 ČOV údržba v sume 2.000 €
na položku v kapitole 06.3.0 Zásobovanie vodou 632 001 Vodovod
elektrika v sume 3.000 €

7/7
0/7
0/7
Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

13. Prerokovanie a schválenie žiadosti firmy MPR – net s.r.o. Žatevná 1154, 951 35 Veľké
Zálužie o poskytovaní dátových služieb pre Obec Kľačany.
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Uznesenie č. 52/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje žiadosť firmy MPR-net s.r.o. Žatevná 1154, 951
35 Veľké Zálužie o poskytovaní dátových služieb pre obec Kľačany z dôvodu nedostatočných
informácií.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 24.09.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

14. Schválenie odmien poslancom OZ v Kľačanoch za volebné obdobie 2011- 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie, že sa poslanci vzdali mimoriadnych
odmien za funkčné obdobie 2011 – 2014 menovite:
Ing. Zdenka Babincová
Ing. Peter Fuska
Radomír Sečány
Dušan Černý
Milan Poláčik
Veronika Ostrovská
Ľudmila Kovačiková
15. Informácia starostky o dianí v obci.

-

-

-

bol kúpený traktor Kubota 4100 HST s nakladačom
príslušenstvo k traktoru – na zimný posyp a radlica
finišuje rekonštrukcia OFK – celé vnútro (sadrokartóny, upravená rína, odpad , vstupný
bufet, vonkajšie omietky, strecha na vstupnom bufete a iné práce). Využila som finančné
prostriedky, ktoré boli na toto pridelené
nakoľko je veľmi daždivé leto, tak údržba obce je náročná – hlavne kosenie a nestíha sa to
tak ako by to bolo potrebné (IBV zarastá)
rekonštrukcia materskej škôlky – doplnené príslušenstvo t.j. obklady, 3 WC, 4 umývadla,
celá miestnosť bola urobená z Rišňoviec rodičmi – malý Pauk. Týmto sa umožnilo ďalším
deťom na prijatie do MŠ cca 10 detí. Teraz máme 41 detí. Bolo taktiež doplnené aj
interiérové vybavenie a to paplóniky, návlečky, deky, poháre, šálky , príbory, taniere,
várnice , urobené poličky do kúpelne a iné
stojan na bicykle, bol tam upravený terén a pripevnené 3 stojany na bicykle, čo predstavuje
odstavenie cca 17 bicyklov.
usporiadali sme rozlúčku s prázdninami – bol však veľmi zlý čas, ale aj tak sa dá povedať,
že akcia sa vydarila, nakoľko večer už bola atmosféra príjemná,
kúpili sme ďalšiu kosačku, nakoľko sa pokazila strunová kosačka a oprava je drahšia ako
kúpa novej
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-

-

-

dali sme do opravy ponorku zo studne, ale bohužiaľ musíme kúpiť novú, lebo po rozobratí
už bol vnútrajšok tak zodratý a nakoľko je to ponorka značne starý typ, tak už nie sú
náhradné diely. Nevyhnutné náklady na kúpu cca 4500 €
bolo vymenené na ČOV čerpadlo a muselo sa kúpiť nové
dala som vypracovať dopravnému inžinierovi zmenu dopravného značenia v obci Kľačany
a to s týmito zmenami: zákaz státia na hlavnej ceste v úseku od stanice po križovatku na
odbočenie ku škole, nakreslenie priechodu pre chodcov na hlavnej ceste na križovatke,
nakreslenie priechodov pre chodcov pri MŠ a ZŠ, osadenie dopravného značenia priechod, osadenie dopravných značiek zákaz státia na ceste Veľké Brehy, aby bola
sprejazdnená doprava a neboli tam zo strany občanov robené prekážky
bola vykonaná oprava havarijného stavu cesty a to v časti smer na Rišňovce, boli tam
poškodené dva úseky a dosť veľká porucha
bude sa opravovať cesta ešte na školskej ulici
bude sa opravovať most pri p. Lamparskom (dokončiť)
ide sa ešte čistiť rigol pri obecnom úrade a pri Ballonových
bude realizovaný výrub suchých stromov
16. Diskusia
- p. Kovačiková upozornila na hroziace nebezpečenstvo v MŠ kvôli nepokosenému
areálu v časti medzi budovou MŠ a plotom
- na to jej starostka obce odpovedala, že toto je v kompetencii riaditeľky ZŠ s MŠ,
ktorá tam má na to určených zamestnancov
- p. Verešová sa vyjadrila k problému internetu v obci, že v dnešnej dobe nie je
problém tieto služby poberať aj od iných užívateľov
- p. Ďurišová Eva chcela informácie o tom, kedy sa bude robiť rekonštrukcia Domu
smútku, nakoľko je v zlom stave
- na to jej starostka odpovedala, že do ďalšieho rozpočtu bude daná veľká čiastka na
rekonštrukciu Domu smútku – exteriér aj interiér
17. Návrh na uznesenia

-

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

18. Záver
-

Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 24.09.2014
Overovatelia:
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p. Dušan Černý

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

p. Milan Poláčik

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

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