ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014 o
18,00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Neprítomní poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – Mgr. Irena Hofferová, p. Milan Poláčik, p. Marian
Kubička, p. Marek Ďuriš, p. Marcel Nič
Ing. Jana Juríková, p. Vladimír Cepko
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 návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
6. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu na poskytnutie dotácií
na rok 2015
7. Schválenie žiadosti p. Jána Cvíčelu o finančný príspevok na športové aktivity – účasť na
majstrovstvách sveta veteránov v roku 2015
8. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
9. Schválenie návrhu Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch na rok 2015
10. Schválenie žiadosti o finančný príspevok z obce na lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ
v Kľačanoch
11. Schválenie žiadosti o finančný príspevok pre súkromné centrum voľného času
v Rišňovciach pre žiakov z Kľačian
12. Schválenie zámeru prenájmu miestnosti v budove kultúrneho domu v rozmere 22 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa poľovnému združeniu Tŕstie
13. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2013
14. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2015
15. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenia
18. 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. Marian Kubička 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. 64/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

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

Mgr. Irena Hofferová
p. Marek Ďuriš
p. Marian Kubička

Uznesenie č. 65/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Mgr. Irena Hofferová
p. Marek Ďuriš
p. Marian Kubička

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

5. Schválenie Návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
Uznesenie č. 66/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Dodatku č. 2 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. Uvedeným dodatkom sa ruší Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5
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Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

6. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na poskytnutie
dotácií na rok 2015.
Na obecný úrad boli doručené 3 žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015.
- MX TEAM Kľačany - 3 000,00 €
- Bežecký klub 2000 - 1 000,00 €
- OFK Kľačany - 10 000,00 € na činnosť
Žiadosti sú prílohou tejto zápisnice.
Poslanci hlasovali za jednotlivé žiadosti a následne za sumy, ktoré budú v roku 2015
poskytnuté formou dotácie :
A)
Dotácia na rok 2015 pre MX TEAM Kľačany.
Dotácia pre MX TEAM z rozpočtu obce na rok 2015 bude poskytnutá vo výške 1 000,EUR. Dotácia sa poskytuje na úhradu nákladov :
štartovné, benzín do motorky na
preteky, nafta do auta na preteky, olej do motorky a to maximálne spolu do výšky
poskytnutej dotácie.
Za poskytnutie dotácie: 5/5 – p. Mgr. Hofferová Irena, p. Polačik Milan, p. Kubička Marian,
p. Ďuriš Marek , p. Nič Marcel
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

B)
Dotácia na rok 2015 pre Bežecký klub 2000
Dotácia pre Bežecký klub 2000 z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 1 000,- EUR.
Za poskytnutie dotácie: p. Mgr. Hofferová Irena, p. Polačik Milan, p. Kubička Marian, p.
Ďuriš Marek , p. Nič Marcel
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

C)
Dotácia na rok 2015 pre OFK Kľačany
Dotácia pre OFK Kľačany z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 7 500,- EUR
Za poskytnutie dotácie: p. Mgr. Hofferová Irena, p. Polačik Milan, p. Kubička Marian, p.
Ďuriš Marek , p. Nič Marcel
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5
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Uznesenie č. 67/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe predložených žiadostí o dotáciu na rok 2015
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v celkovej sume 9 500,00 €, z toho MX Teamu vo výške
1000,00 €, Bežeckému klubu 2000 vo výške 1 000,00 €, OFK Kľačany vo výške 7 500,00 €.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

7. Schválenie žiadosti p. Jána Cvíčelu o finančný príspevok na športové aktivity – účasť na
majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta veteránov na rok 2015.
Uznesenie č. 68/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť p. Jána Cvíčelu o finančný príspevok na
športové aktivity – účasť na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta veteránov v roku
2015 vo výške 200,- €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

8. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
Uznesenie č. 69/2014
A. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní predloženého materiálu neschvaľuje
„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.‟

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

B. Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v súvislosti s neschváleným „Plánom kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.‟
ukladá
hlavnému kontrolórovi obce Kľačany
1. Spracovať nový návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.
polrok 2015‟, do ktorého zapracovať:
(a)
do časti „Základné úlohy hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015‟:
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1. Spracovanie „Správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015‟ a jej predloženie
obecnému zastupiteľstvu v Kľačanoch na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Kľačanoch po skončení I. polroku 2015
2. Spracovanie Správy o výsledku kontroly obsolentnosti VZN obce Kľačany
platných a účinných v čase vykonania kontroly
(b) do časti „Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015‟:
1. zameranie každej konkrétnej kontroly
2. ku každej konkrétnej kontrole uviesť kontrolovaný subjekt
3. ku každej konkrétnej kontrole uviesť termín jej vykonania
4. vykonanie kontroly obsolentnosti VZN obce Kľačany platných a účinných
v čase vykonania kontroly
Kontrolovaný subjekt: obec Kľačany
Termín vykonania kontroly: február 2015
2. Pri spracovaní nového návrhu „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2015‟ postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

9. Schválenie návrhu Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015.
Uznesenie č. 70/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
„Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015“.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

10. Schválenie žiadosti o finančný príspevok z obce na lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ
v Kľačanoch.
Uznesenie č. 71/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti o finančný príspevok z obce
pre žiakov ZŠ v Kľačanoch schvaľuje príspevok vo výške 50,- €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
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11. Schválenie žiadosti o finančný príspevok pre súkromné centrum voľného času
v Rišňovciach.
Uznesenie č. 72/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti o mimoriadnu dotáciu na
činnosť súkromného centra vzdelávania a poradenstva – CVP Centrum vzdelávania
a poradenstva o.z. Námestie slobody 1903/13 920 01 Zvolen neschvaľuje pridelenie
príspevku na 4 deti s trvalým pobytom v Kľačanoch navštevujúce CPV v Rišňovciach a to
z dôvodu:
 Obec Kľačany nemá zriadené CVP pri ZŠ s MŠ v Kľačanoch a z toho dôvodu nemá
stanovenú výšku príspevku pre CVP z obecného rozpočtu v platnom „VZN č.
2/2012 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kľačany a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ
Kľačany“. Obec Kľačany finančné prostriedky z podielových daní poskytnutých pre
obec zo štátu
využíva na financovanie školského klubu, školskej jedálne
a materskej školy.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

12. Schválenie zámeru prenájmu miestnosti v budove kultúrneho domu v rozmere 22 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 73/2014
Obec Kľačany v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľného majetok Obce Kľačany z dôvodu hodného
osobitného zreteľa Poľovnému združeniu „Tŕstie“ a to priestory v kultúrnom dome súp. číslo 272
na parcele číslo 1531/1 v rozmere 22 m2 (priestory bývalej pošty). Zámer prenájmu bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke v zákonom predpísanej lehote a to 15 dní pred jeho
schválením (29.11.2014). Nájomné sa určuje vo výške 12,00 €/ rok a bude súčasťou nájomnej
zmluvy. Termín prenájmu sa určuje od 1.1.2015, doba nájmu 10 rokov.
Zdôvodnenie prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je nasledovné:


Uvedené priestory sú v súčasnosti nevyužívané a tým aj chátrajú. Poľovné
združenie bude uvedené priestory udržiavať na svoje náklady a bude ich využívať
na vykonávanie aktivít spojených s činnosťou poľovného združenia. Všetky náklady
spojené s prevádzkou uvedených priestorov (náklady na energie a nevyhnutné
úpravy priestorov bude hradiť nájomca).
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

13. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2013.
Uznesenie č. 74/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 123.031,12 €
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 123.031,12 €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

14. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015.
Uznesenie č. 75/2014
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kľačany k
rozpočtu na rok 2015 a viacročnému rozpočtu na roky 2016-2017.
B) Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zapracovanie nasledovných navrhovaných zmien
príjmov a výdavkov do rozpočtu Obce Kľačany na roky 2015 a výhľadové roky 2016
a 2017:
Rozpočet príjmov r. 2015, 2016 a 2017
Úprava kapitoly 200 Nedaňové príjmy kód zdroja 41 :



úprava položky 212 003-1 kód zdroja 41 Prenájom nákupného strediska – na sumu
4861,00 € ( r. 2015, 2016, 2017)
vytvorenie položky 212 003- 7 kód zdroja 41 Prenájom ihriska a úprava na
sumu 150,00€ ( r. 2015, 2016, 2017)

Rozpočet výdavkov r. 2015, 2016 a 2017
Úprava oddielu 01.1.1 Výdavky správy Obecného úradu:



úprava položky 637 014N kód zdroja 111 Voľby – strava na sumu 150,00 € (r. 2015,
2016, 2017)
úprava položky 637 026 kód zdroja 111 Odmeny a príspevky zvýšenie na sumu 500,00
€ (r. 2015,2016,2017)
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úprava položky 637 027 kód zdroja 41 Odmeny mimo pracovného pomeru zníženie na
sumu 5000,00 € (r. 2015,2016,2017)
 úprava položky 633 016 kód zdroja 41 Reprezentačné výdavky na sumu 1200,00 €
( r.2015, 2016, 2017)
Úprava oddielu 04.5.1 Cestná doprava


úprava položky 635 006 kód zdroja 41 Miestne komunikácie – zimná údržba zvýšenie
na sumu 500,00 € (r. 2015,2016,2017)
Úprava oddielu 08.1.0 Rekreačné a športové služby


úprava položky 642 002 kód zdroja 41 OFK príspevok na činnosť zvýšenie na sumu
7 500,00 € ( r. 2015, 2016, 2017)
Úprava oddielu 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby


Úprava položky 635 006 kód zdroja 41 Miestny rozhlas a údržba zvýšenie na sumu
1020,00 € ( r. 2015, 2016, 2017)
Úprava oddielu 04.6.0 Komunikácia


Úprava položky 717 001 kód zdroja 41 Realizácia novej cesty zvýšiť na sumu 3000,00
€ ( r.2015, 2016, 2017)
Úprava položky 717 002 kód zdroja 41 Rekonštrukcia chodníkov a premostenia zvýšiť
na sumu 3000,00 € ( r. 2015, 2016, 2017)



Úprava oddielu 06.4.0 Verejné osvetlenie


Úprava položky 717 002 1 kód zdroja 41 Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia zvýšiť na sumu 1500,00€ ( r. 2015, 2016, 2017)

Úprava oddielu 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby


Úprava položky 718 005 kód zdroja 41 Rekonštrukcia a modernizácia MR zvýšiť na
sumu 5000,00 € ( r. 2015, 2016 ,2017)

Úprava oddielu 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby


Úprava položky 717 002 kód zdroja 41 Dom smútku – rekonštrukcia budovy zvýšiť na
sumu 5000,00 € ( r. 2015)

Úprava oddielu 06.2.0 Rozvoj obcí


Vytvorenie položky 717 001 kód zdroja 41 Detské ihrisko Realizácia nových stavieb
na sumu 15000,00 € ( r. 2015, 2016, 2017)

Úprava oddielu 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie


Úprava položky 717 002 kód zdroja 41 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ upraviť na sumu
r. 2015 na sumu 37604,00 €
r. 2016 na sumu 44604,00 €
r. 2017 na sumu 42604,00 €
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený rozpočet vrátane zapracovaných
pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet na
rok 2015
v€
Bežné príjmy

694 110,00

Kapitálové príjmy

80 000,00

Vlastné príjmy školy

10 000,00

Príjmy spolu

784 110,00

Rozpočet na
rok 2015
v€
Bežné výdavky

690 119,00

Kapitálové výdavky

93 991,00

Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

0,00
784 110,00
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D) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017.
Rozpočet na
rok 2016

Rozpočet na
rok 2017

v€

v€

Bežné príjmy

694 110,00

694 110,00

Kapitálové príjmy

80 000,00

80 000,00

Vlastné príjmy školy

10 000,00

10 000,00

Príjmy spolu

784 110,00

784 110,00

Rozpočet na
rok 2016

Rozpočet na
rok 2017

v€

v€

Bežné výdavky

667 604,00

667 604,00

Kapitálové výdavky

116 506,00

116 506,00

0,00

0,00

784 110,00

784 110,00

Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

15. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 76/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s c h v a ľ u j e návrh rozpočtových opatrení v nasledovnom
znení:

-

-

-

 kapitálové výdavky:
v položke Príslušenstvo k traktoru, funkčná klasifikácia 01.1.1.6, kód zdroja 41, rozpočtová
klasifikácia 714 004 2, schválený rozpočet 8 800,- € položka sa zvyšuje o sumu +800,- €. Po
rozpočtovom opatrení bude položka v sume 9 600,- €.
v položke Prípravná a projektová dokumentácia, funkčná klasifikácia 01.1.1.6, kód zdroja 41,
rozpočtová klasifikácia 716, schválený rozpočet 5 000,- € sa položka znižuje o sumu - 800,- €.
Po rozpočtovom opatrení bude položka v sume 4 200,- €.
 bežné výdavky:
v položke TKO vývoz , funkčná klasifikácia 05.1.0, kód zdroja 41, rozpočtová klasifikácia 637
004, schválený rozpočet 11 439,00,- € položka sa zvyšuje o sumu
+ 1 000,- €. Po rozpočtovom opatrení bude položka v sume 12 439,00 €.
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-

-

-

v položke TKO uloženie a zneškodnenie, funkčná klasifikácia 05.1.0, kód zdroja 41,
rozpočtová klasifikácia 637 012 , schválený rozpočet 7 898,00,- € sa položka zvyšuje o sumu
+ 1 000,- €. Po rozpočtovom opatrení bude položka v sume 8 898,00,- €.
v položke Požiarna zbrojnica údržba, funkčná klasifikácia 03.2.0, kód zdroja 41, rozpočtová
klasifikácia 635 006, schválený rozpočet 1826,00 € sa znižuje o sumu 1 826,00 €. Po
rozpočtovom opatrení bude v položke suma 0 €.
v položke Údržba hasiacich prístrojov, funkčná klasifikácia 03.2.0 kód zdroja 41, rozpočtová
klasifikácia 635 004, schválený rozpočet 300,00 € sa znižuje o sumu 174,00 €. Po
rozpočtovom opatrení bude v položke suma 126,00 €.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 15.12.2014, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

16. Diskusia
-

-

-

o slovo sa prihlásil p. Ulianko, ktorý sa informoval na zníženie dotácie OFK na r.
2015
p. poslanec Poláčik mu na to odpovedal, že vo vyúčtovaní dotácie OFK za
predchádzajúce roky mali vysoké náklady na občerstvenie, cestovné a na
hospodára ihriska
p. poslanec Kubička odpovedal, že aj kvôli tomu, že bolo zrušené žiacke družstvo
ďalej sa p. Ulianko zaujímal o rekonštrukciu chodníkov a Domu smútku
starostka odpovedala, že všetky rekonštrukcie sa budú vykonávať až na jar v roku
2015, nakoľko je teraz zimné obdobie a nebolo by vhodné začínať tieto práce
o slovo sa prihlásil p. Sečány, ktorý sa zaujímal, prečo bol navýšený rozpočet
z akého dôvodu
na to starostka obce odpovedala, že rozpočet bol navýšený v položke Mzdy, platy
a ostatné osobné vyrovnania a to z toho dôvodu, že sa plánuje prijať nová pracovná
sila na Obecný úrad
ďalej sa p. Sečány informoval na dôvod zvýšenia nájmu p. Černému v Nákupnom
stredisku
na to mu starostka obce a poslanci odpovedali, že cenu zvýšili len na cenu podľa
verejnej obchodnej súťaže, akú si p. Černý vysúťažil
poslankyňa Mgr. Hofferová upozornila na žiadosti, ktoré boli doručené na Obecný
úrad, že by mali byť inak formulované, aby boli zrozumiteľné
starostka odpovedala, že sa to bude riešiť a bude informovať aj pani riaditeľku školy
Mgr. Hofferová tiež dala starostke na zváženie aby bola v obci zriadená schránka na
podnety občanov
starostka odpovedala, že sa plánuje zriadiť v obci ešte jedna úradná tabuľa pred
Obecným úradom a tam by bolo možné uložiť aj schránku na podnety občanov

17. Návrh na uznesenia
-

Uznesenia k jednotlivým prerokovaným bodom predniesla poslankyňa Mgr. Irena
Hofferová.

18. Záver
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Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 15.12.2014
Overovatelia:
p. Marian Kubička

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

p. Milan Poláčik

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

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