ZÁPISNICA
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa
konalo dňa 28.11.2014
o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ 7/7:

Ing. Emília Cvíčelová
p. Vladimír Cepko, p. Marek Ďuriš,
p. Mgr. Irena Hofferová, p. Ing. Jana Juríková,
p. Marian Kubička, p. Marcel Nič
p. Milan Poláčik ,
Hlavný kontrolór obce: p. Daniela Macharová
Občania:
podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2012 o niektorých
podmienkach držania psov v obci Kľačany
Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko - kultúrnu akciu
„Posedenie s dôchodcami“
Zrušenie uznesenia OZ č. 36/2014 zo dňa 30.06.2014 o znížení ceny nájmu za
prenájom priestorov nákupného strediska
Návrh na uznesenia
Záver

Rokovanie:
1.

Rokovanie OZ v Kľačanoch otvorila starostka obce Ing. Emília Cvíčelová, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných
všetkých sedem poslancov a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

2.

Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ľubomíra Držíková, za
overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Milana Poláčika a Ing. Janu
Juríkovú.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

3.

V tomto bode starostka obce oboznámila všetkých prítomných so znením
programu, ktorý predložila poslancom na schválenie.
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Uznesenie č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje program zasadnutia OZ s úpravou bodu
programu č. 7, ktorý bude po zmene znieť:
7. Zrušenie uznesenie OZ č. 36/2014 zo dňa 30.06.2014 a uznesenia OZ č. 42/2014
zo dňa 13.08.2014 o znížení ceny nájmu za prenájom priestorov nákupného
strediska.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2012 o niektorých
podmienkach držania psov v obci Kľačany
Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko - kultúrnu akciu
„Posedenie s dôchodcami“
Zrušenie uznesenia OZ č. 36/2014 zo dňa 30.06.2014 a uznesenia OZ
č. 42/2014 zo dňa 13.08.2014 o znížení ceny nájmu za prenájom priestorov
nákupného strediska
Návrh na uznesenia
Záver
7/7 (p. Vladimír Cepko, p. Marek Ďuriš, Mgr. Irena Hofferová, Ing.
Jana Juríková, p. Marian Kubička, p. Marcel Nič, p. Milan Poláčik)
0/7
0/7

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

4.

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

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

p. Mgr. Irena Hofferová
p. Marek Ďuriš
p. Vladimír Cepko

Uznesenie č. 60/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

p. Mgr. Irena Hofferova
p. Marek Ďuriš
p. Vladimír Cepko
7/7
0/7
0/7
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Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce

5.

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

Starostka obce oboznámila prítomných poslancom o proteste prokurátora proti
VZN č.1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany.
Po prerokovaní protestu prokurátora prijalo OZ nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 61/2014
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie protest prokurátora
Z Okresnej prokuratúry v Trnave č.k. PD 179/14/2207-3 zo dňa 16.10.2014,
ktoré bolo doručené na Obec Kľačany 04.11.2014 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany
schváleného 18.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15 dní od jeho vyvesenia.
Okresná prokuratúra zároveň navrhla zrušiť pre nezákonnosť ust. § 1 odst.1.ods.2,
§ 3 ods.2, odst. 3, § 4, § 6, § 7, ods.3, § 8 ods. 1, ods. 4, § 9, § 10, § 11, § 12,
§ 14, označeného nariadenia, prípadne vydať nové nariadenie, ktoré bude
v súlade so zákonom.
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch vyhovie protestu prokurátora z Okresnej
Prokuratúry Trnava č.k. PD 179/14/2207-3 a v lehote 90 dní od doručenia protestu
Vypracuje nové VZN o niektorých podmienkach držania psov, ktoré bude v súlade
so zákonom č. 282/2002 a nezákonné VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach
Držania psov v obci Kľačany zo dňa 18.04.2012 vypracovaním nového VZN zruší.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7 (p. Vladimír Cepko, p. Marek Ďuriš, p. Mgr. Irena Hofferová, p. Ing.
Jana Juríková, p. Marian Kubička, p. Marcel Nič, p. Milan Poláčik)
0/7
0/7

Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce
6.

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

Starostka obce informovala poslancov o blížiacom sa ,,posedení s dôchodcami
pod jedličkou“ a navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok na jedného
dôchodcu nad 62 rokov jedálneho kupónu v hodnote 12 €.
Uznesenie č. 62/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje príspevok pre dôchodcov formou
jedálneho kupónu v hodnote 12,-€ na 1 osobu nad 62 rokov, ktoré budú poskytnuté
Dôchodcom na spoločensko - kultúrnej akcii ,,Posedenie s dôchodcami“.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7 (p. Vladimír Cepko, p. Marek Ďuriš, Mgr. Irena Hofferová, Ing.
Juríková, p. Marian Kubička, p. Marcel Nič, p. Milan Poláčik)
0/7
0/7

Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce
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7.

Zrušenie uznesenie OZ č. 36/2014 zo dňa 30.06.2014 a uznesenia OZ č. 42/2014
zo dňa 13.08.2014 o znížení ceny nájmu za prenájom priestorov nákupného
strediska.
Uznesenie č. 36/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť p. Dušana Černého, bytom
Kľačany 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 a 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)
 nerentabilná prevádzka predajne z dôvodov vysokých nákladov na prevádzku
a z celospoločenskej ekonomickej situácie v krajine.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/7
( Ing. Fuska, Ing. Babincová, p. Kovačiková, p. Ostrovská, p.
Sečány)
1/7
( p. Poláčik)
1/7
( p. Černý)

Dňa 30.06.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce............................
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 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:
Proti:
Zdržali sa:

6/7
( Ing. Babincová, Ing. Fuska, p. Ostrovská, p. Sečány, p.
Černý, p. Kovačiková)
1/7
( p. Poláčik)
0/7

Dňa 13.08.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce...............................
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Uznesenie č. 63/2014
A. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch ruší uznesenie č. 36/2014 zo dňa
30.06.2014, v ktorom bola schválená žiadosť p. Dušana Černého, bytom
Kľačany 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 (uvedené uznesenie
starostka obce nepodpísala a tým ho pozastavila).
B. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch ruší uznesenie č. 42/2014 zo dňa
13.08.2014, v ktorom Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch opätovne
potvrdzuje na základe §13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení platnosť pozastaveného uznesenia č. 36/2014 prijatého na
zasadnutí 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.
C. Obecné zastupiteľstvo upravuje cenu nájmu za prenájom priestorov
nákupného strediska na pôvodnú cenu nájmu 27,40€/m2/ročne, ktorá bola
v tejto výške stanovená na základe verejnej obchodnej súťaže
od
01.01.2013. Suma nájomného za rok je 4860,76€, štvrťročne 1215,19€.
Nájomné sa upravuje na pôvodnú cenu od 01.01.2015.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 28.11.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce...............................

8.

Návrh na uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa
Mgr. Irena Hofferová.

9.

Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala
všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ľubomíra Držíková
Kľačany, dňa 28.11.2014
Overovatelia:
p. Milan Poláčik

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

p. Ing. Jana Juríková

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

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