ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 22.10.2014 o
18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslancov – Ing. Zdenka Babincová, p. Milan Poláčik, p. Radomír
Sečány, p. Ľudmila Kovačiková, p. Veronika Ostrovská, Ing. Peter
Fuska
p. Daniela Macharová
Ivana Uhlíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 5/2009 O ochrane životného prostredia
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 3/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kľačany
7. Schválenie vstupu Obce Kľačany do Občianskeho združenia „Miestna akčná skupina
Poniklec – Váh, o.z.‟
8. Schválenie žiadosti poľovníckeho združenia „Tŕstie‟ na prenájom časti budovy kultúrneho
domu (bývalá pošta)
9. Prerokovanie a určenie termínu prenájmu kultúrneho domu
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenia
12. 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 6 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 Ing. Peter Fuska.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom
zasadnutia a navrhla zmenu programu. Doplnenie bodov 10 a 11 nasledovne:
10. Informácia o protokole z okresnej prokuratúry z vykonaného preskúmania VZN č.
1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany.
11. Schválenie neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce v roku 2015.
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Program zasadnutia po zmene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 5/2009 O ochrane a tvorbe životného prostredia
Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 3/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kľačany
7. Schválenie vstupu Obce Kľačany do Občianskeho združenia „Miestna akčná skupina
Poniklec – Váh, o.z.‟
8. Schválenie žiadosti poľovníckeho združenia „Tŕstie‟ na prenájom časti budovy
kultúrneho domu (bývalá pošta)
9. Prerokovanie a určenie termínu prenájmu kultúrneho domu
10. Informácia o protokole z okresnej prokuratúry z vykonaného preskúmania VZN č.
1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany
11. Schválenie neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce v roku 2015
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenia
14. Záver
Uznesenie č. 53/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodov:
10.
Informácia o protokole z okresnej prokuratúry z vykonaného preskúmania VZN č. 1/2012
o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany
11.
Schválenie neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce v roku 2015
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/6
0/6
1/6

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

Dňa 22.10.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

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

Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Radomír Sečány
Ing. Peter Fuska
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Uznesenie č. 54/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zdenka Babincová
p. Radomír Sečány
Ing. Peter Fuska

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.10.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN 5/2009 O ochrane životného prostredia
Uznesenie č. 55/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 O ochrane a
tvorbe životného prostredia s účinnosťou od 07.11.2014.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.10.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

6.

Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kľačany.

Uznesenie č. 56/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 O miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Kľačany s účinnosťou od 01.01.2015.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.10.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
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7. Schválenie vstupu Obce Kľačany do Občianskeho združenia „Miestna akčná skupina
Poniklec – Váh, o.z.‟
Uznesenie č. 57/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch súhlasí so vstupom Obce Kľačany do Občianskeho združenia
„Poniklec - Váh‟.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/6
1/6
0/6

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

Dňa 22.10.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

8. Schválenie žiadosti poľovníckeho združenia „Tŕstie‟ na prenájom časti budovy
kultúrneho domu (bývalá pošta). K tomuto bodu sa OZ zhodlo, že mal byť zverejnený
zámer na prenájom Kultúrneho domu a ten nebol zverejnený.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo žiadosť poľovníckeho združenia
„Tŕstie‟ a neprijalo k uvedenému bodu žiadne uznesenie z dôvodu, že to bude riešiť
nové Obecné zastupiteľstvo.

9. Prerokovanie a určenie termínu prenájmu kultúrneho domu.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo
a neprijalo uznesenie k tomuto bodu.

prenájom kultúrneho domu

10. Informácia o protokole z okresnej prokuratúry z vykonaného preskúmania VZN č.
1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch bolo oboznámené s protokolom o vykonaní
previerky okresnou prokuratúrou, ktorej predmetom bolo preskúmanie VZN č. 1/2012
o niektorých podmienkach držania psov v Obci Kľačany a berie jeho obsah na
vedomie. Zároveň odporúča vypracovať VZN v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

11. Schválenie neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce v roku 2015.
Uznesenie č. 58/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok
2015, 2016 2017 bez programovej štruktúry.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.10.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
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12. Diskusia.
- p. Sečány upozornil, že v školskom byte v pivnici sa zdržiavajú neznáme osoby
- na to starostka obce odpovedala, že to je v kompetencii riaditeľky ZŠ s MŠ má to
riešiť
- p. Palkovič sa informoval či je jeho žiadosť na akciu prenájom kultúrneho domu
vybavená
- na to starostka obce odpovedala, že žiadosť nie je správna a po prerobení bude
vybavená a akcia povolená
- starostka informovala, že na obecný úrad prišla žiadosť o dotáciu z Centra voľného
času v Rišňovciach, kde chodia 4 deti z Kľačian
- starostka informovala, že na obecnom úrade bola požiadavka od občanov, či by
nemohlo byť Multifunkčné ihrisko voľne otvorené
- Ing. Babincová odporučila pozrieť v smerniciach pri odovzdaní Multifunkčného
ihriska, či nebola podmienka, že to má byť uzavreté a pod dohľadom

13. Návrh na uznesenia
-

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

14. Záver
-

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

Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 22.10.2014
Overovatelia:
Ing. Peter Fuska
p. Milan Poláčik

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

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

Strana 5 z 5

