ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 27. 02. 2015
o 15:00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení poslanci:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – Ing. Janka Juríková, p. Marek Ďuriš, p. Vladimír
Cepko, p. Milan Polačik, p. Marian Kubička,
Mgr. Irena Hofferová, p. Marcel Nič
Bc. Monika Vivodíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu VZN č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Kľačany
Schválenie zámeru spracovanie PHSR na roky 2014-2020 pre Obec Kľačany
Schválenie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. od Obce
Kľačany
8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/96 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Jozefovi Ryšavému a p. Eve Ryšavej , bytom 920 64 Kľačany 44
9. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/97 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Jaroslavovi Kočnárovi , bytom Podzámska 21, 920 01 Hlohovec a p.
Lucii Kočnárovej, bytom Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec
10. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/74 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce Ing. Pavlovi Gonovi a Mgr. Martina Gonovej, obaja bytom ul. Závalie
10,
920 01 Hlohovec
11. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/100 reg. „C“
vo výmere 757 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Branislavovi Grajciarovi, bytom 920 66 Tepličky 120 a p. Júlii
Gažovej, bytom Pltnícka 1073, 920 03 Šulekovo
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
13. Schválenie žiadostí občanov na rok 2015 o odpustenie poplatku za TKO na základe
dlhodobého pobytu mimo obce Kľačany (podľa VZN č.3/2012)
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenia
16. 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 5 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Bc. Monika Vivodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Marek Ďuriš, p. Vladimír Cepko, p. Milan
Polačik. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce navrhuje zmenu programu a to doplniť bod
programu 14. a ostatné body posunúť:
14. Schválenie žiadosti o určenie prevádzkových hodín Posilňovne pre nájomcu „OZ
Športový klub ICS-I CAN Sport“
Uznesenie č. 09/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený program rokovania so zapracovaním
bodu 14. Schválenie žiadosti o určenie prevádzkových hodín Posilňovne pre nájomcu „OZ
Športový klub ICS-I CAN Sport“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie
nasledovne:
Predseda:
Členovia:

p. Marek Ďuriš
p. Marian Kubička
p. Milan Polačik

Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

p. Marek Ďuriš
p. Marian Kubička
p. Milan Polačik
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
5. Schválenie návrhu VZN 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov v Obci Kľačany.
Dňa 28. 11. 2014 bolo na zasadnutí OZ prijaté uznesenie č. 61/2014, v ktorom bol prerokovaný
protest prokurátora z Okresnej prokuratúry v Trnave voči VZN č. 1/2012 o niektorých
podmienkach držania psov.
Uznesenie č. 61/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
A) 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 4.11.2014 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Kľačany schváleného
18.4.2012, 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) 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 18.4.2012 vypracovaním nového VZN
zruší
Za prijatie: ......7/7. .......(p. Hofferová Irena, Ing. Janka Juríková, p. Marián Kubička,
p. Marcel Nič, p. Cepko Vladimír, p. Marek Ďuriš, p. Milan Polačik).....................
Proti: ...............0/7............................................................................................................
Zdržali sa: .......0/7............................................................................................................
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje VZN č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania
psov v Obci Kľačany

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................
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6. Schválenie zámeru spracovania PHSR na roky 2014-2020 pre Obec Kľačany.
Prijatím uznesenie č. 28/2009 zo dňa 04.06.2009 OZ v Kľačanoch schválilo plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 2008-2013.
Nakoľko vypracovaný PHSR bol platný do konca roku 2013 tak je nevyhnutné aktualizovať tento
dokument a to na obdobie rokov 2014-2020.
Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zámer spracovania PHSR na roky 2014-2020
firmou Prounion a.s., Piaristická 2 949 01 Nitra.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

7. Schválenie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. od Obce
Kľačany. Táto ponuka k nám bola doručená 05. 02. 2015.
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch neschvaľuje ponuku na odkúpenie akcií Prima banky
Slovensko, ktorých Obec Kľačany je vlastníkov v celkovej menovitej hodnote 4 389,00 €
spoločnosťou Prima banka Slovensko, ktorá ponúka za uvedené akcie 6 600,00 €.
Prehľad akcií, vrátane ich menovitej hodnoty a ponúkanej kúpnej ceny je uvedený v tabuľke:

Typ akcie/ISIN
SK1110001270
SK1100013671
SK1110014927
SK1110015676
SK1110017037
Celkom

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Počet Vami
vlastnených
akcií

Menovitá
hodnota
1 akcie
399,00 €
67,00 €
5,00 €
1,00 €
1,00 €

11

Celková menovitá
hodnota Vašich
akcií
4 389,00 €
0€
0€
0€
0€
4 389,00 €

Ponúkaná
kúpna cena za
1 akciu
600,00 €
100,00 €
7,50 €
1,50 €
1,00 €

Celková
ponúkaná
cena za
Vaše akcie
6 600,00 €
0 €
0 €
0 €
0 €
6 600,00 €

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
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8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/96 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Jozefovi Ryšavému a p. Eve Ryšavej, bytom 920 64 Kľačany 44.
Dňa 12.1. 2015 s p. Jozef Ryšavý a p. Eva Ryšavá bytom 920 64 Kľačany 44 dali žiadosť na
Obecný úrad o odkúpenie pozemku parcelné číslo 1484/96
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/96
parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie Kľačany
priamym predajom p. Jozefovi Ryšavému a p. Eve Ryšavej, bytom 920 64 Kľačany 44. Celková
suma za predávaný pozemok je 20 311,20 €. 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 „O‟ 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:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
9. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/97 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce p. Jaroslavovi Kočnárovi, bytom Podzámska 21, 920 01 Hlohovec a p.
Lucii Kočnárovej, bytom Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec.
Dňa 19.1. 2015 s p. Jaroslav Kočnár, bytom Podzámska 21, 920 01 Hlohovec a p. Lucia
Kočnárová, bytom Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec podali žiadosť na Obecný úrad o odkúpenie
pozemku parcelné číslo 1484/97, na ktorom by postavili rodinný dom.
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/97
parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany
určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie Kľačany
priamym predajom p. Jaroslavovi Kočnárovi, bytom Podzámska 21, 920 01 Hlohovec a p. Lucii
Kočnárovej, bytom Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je
20 311,20 €. 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 „P‟ 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.
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
10. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/74 reg. „C“ vo
výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce Ing. Pavlovi Gonovi a Mgr. Martine Gonovej, obaja bytom Závalie 10,
920 01 Hlohovec
Dňa 26.1.2015 si Ing. Pavol Gono a Mgr. Martina Gonová, bytom Závalie 10, 920 01 Hlohovec
podali na Obecný úrad v Kľačanoch žiadosť na odkúpenie pozemku parcelné číslo 1484/74
o výmere 720 m2 v lokalite „IBV Brehy“ za účelom výstavby rodinného domu.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/74 parcela
reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie Kľačany priamym
predajom Ing. Pavlovi Gonovi a Mgr. Martine Gonovej, obaja bytom Závalie 10, 920 01 Hlohovec.
Celková suma za predávaný pozemok je 20 311,20 €. 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 „D‟ 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:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
11. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/100 reg. „C“
vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu v lokalite
„Brehy“ v k.ú obce Ing. Branislavovi Grajciarovi, bytom 920 66 Tepličky 120 a p. Júlii
Gažovej, bytom Pltnícka 1073, 920 03 Šulekovo.
Dňa 28.1.2015 si p. Branislav Grajciar, bytom 920 66 Tepličky 120 a p. Júlia Gažová, bytom
Pltnícka 1073, 920 03 Šulekovo podali na Obecný úrad v Kľačanoch žiadosť na odkúpenie
pozemku parcelné číslo 1484/100 o výmere 757 m2 v lokalite „IBV Brehy“ za účelom výstavby
rodinného domu.
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Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/100 parcela
reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 757 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce Kľačany určený na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie Kľačany priamym
predajom p. Branislavovi Grajciarovi, bytom 920 66 Tepličky 120 a p. Júlii Gažovej, bytom
Pltnícka 1073, 920 03 Šulekovo. Celková suma za predávaný pozemok je 21 354,97 €. 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 „R‟ 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:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
-

navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu - oddiel 01.1.1, položka 713 005,
názov Nákup kamerového systému upraviť na sumu 20 000,- €

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
13. Schválenie žiadostí občanov na rok 2015 o odpustenie poplatku za TKO na základe
dlhodobého pobytu mimo Obce Kľačany (podľa VZN č. 3/2012)
V priebehu mesiaca január 2015 si občania, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na území obce
Kľačany, podali žiadosti o odpustenie poplatkov za tuhý komunálny odpad. Odpustenie
poplatku je možné na základe VZN č. 3/2012.
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Na OcÚ si takúto žiadosť podali 17 občania, ktorí sa nezdržiavajú dlhodobo v obci. Sú to
nasledovní žiadatelia:
Žiadateľ

č.d.

Poplatník

Dôvod

Cepková Margita

57

Stanislava Cepková

žije v zahraničí

Fusková Oľga

11

neb.Mária Hudáková

neobývaný dom bez
smetnej nádoby

Černý Miroslav

43

Nadja +Bibiána

pracujú v zahraničí

Dušan Černý

340

Martina Machovič

žije v zahraničí

Kovačiková
Ľudmila

191

Kovarská Mária

216

Krivošík Ľubomír

134

Pavel Krivošík

žije v zahraničí

Krivošík Milan

209

Ivana Krivošíková

pracuje v zahraničí

Lazarčík Jozef

13

Katarína Lazarčíková

žije v zahraničí

Lamparský Milan

186

Lucia Bouza Lozano

žije v zahraničí

Miklovič Marián

96

Magdaléna,Samuel,Nelly

žije v zahraničí

Anton Nemček
Martin Kaničár
Ormerod Dana + 3 deti

študuje v zahraničí
býva na internáte
žijú v zahraničí

Nemčeková Janka

Jana Kovačiková
Martina Perúnová + dcéra
Dianka
Ľubica Ramirez +syn
Sasha

pracuje v zahraničí
býva v Rišňovciach

Poznámky

potvrdenie
o zaplatení
v Rišňovciach

žijú v zahraničí

Ľubomíra
Držíková

92

Ľubomír Držík

vo väzbe

Šášik Ján

169

Gerárdová Zuzana +syn
Dávid

žijú v zahraničí

Urcikánová
Agneša

108

Ľuboš Urcikán

žije v zahraničí

Paulovič Jozef

151

Viliam Mošaď

domov dôchodcov

Urcikán Anton

61

Jozef Urcikán

Potvrdenie o zaplatení
v inej obci

Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie žiadosti občanov s tým, že
odporúča starostke obce vyhovieť žiadostiam v zmysle platného VZN č.3/2012.
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14. Schválenie žiadostí o určenie prevádzkových hodín Posilňovne pre nájomcu Občianske
združenie ICS-I CAN Sport
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Občianskeho združenia ICS-I CAN Sport o určenie
prevádzkových hodín pre prevádzku posilňovne
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť nájomcu „Občianskeho združenia ICS ICAN Sport“ a určuje prevádzkové hodiny pre prevádzku posilňovne nasledovne:

-

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00

17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
16:00 – 21:00
16:00 – 21:00

4/5 (Ing. Juríková, p. Polačik, p. Kubička, p. Cepko)
0/5
1/5 (p. Ďuriš)

Dňa 27. 02. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

15. Diskusia
-

-

-

p. poslanec Ďuriš sa informoval, prečo p. Černý umiestnil zákaz parkovania na tabuľu
pred nákupným strediskom
starostka mu na to odpovedala, že má v prenájme len budovu a nie pozemok, čiže
nemal právo umiestniť tento zákaz
starostka a p. poslanec Cepko dodali, že ak by si p. Černý prenajal celý pozemok,
vtedy je oprávnený umiestňovať takéto zákazy inak obec napíše výzvu na odstránenie
zákazu
starostka predniesla návrh p. Černého, ktorý žiadal, aby sa mu odčitoval poplatok za
plynomer, p. Černý tvrdil, že sa tak dohodli v minulosti
starostka k návrhu dodala, že v zmluve to nie je uvedené a bolo by nespravodlivé
oslobodiť od týchto poplatkov iba jeho, keďže aj pošta je v tej istej budove a poplatky
za plynomer platí
p. poslanec Polačik dodal, že za plynomer musí zaplatiť každý, či už je to domácnosť
alebo obchod
p. poslanec Ďuriš sa informoval, či už je búda z ihriska odsťahovaná
starostka odpovedala, že bude musieť p. Sečány napísať výzvu na odstránenie tejto
búdy aj s termínom dokedy to treba odstrániť
starostka dodala, že zrejme p. Sečány bude požadovať aj stoly z kultúrneho domu
o slovo sa prihlásila p. Kovačiková E., ktorá sa zaujímala o chodníky
starostka odpovedala, že momentálne sa bude robiť v centre obce chodník od kostola
a chodník pri škole sa bude robiť až na rok
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o slovo sa prihlásila p. Kovačiková, ktorá konštatovala, že iné obce, napr. Bojničky
majú smerovacie tabuľky, ktoré by sa zišli aj v našej obci
starostka a p. poslanec Ďuriš odpovedali, že je to dobrý nápad a v budúcnosti by sa to
mohlo riešiť
starostka v diskusii oboznámila obecné zastupiteľstvo, že na rekonštrukcii kultúrneho
domu sa aktívne pracuje,
p. poslanec Kubička navrhol, že by bolo vhodné spraviť sedenie s predsedom družstva,
resp. s pracovníkom, ktorý má na starosti veľkú techniku, pretože po cestách chodí
príliš veľa traktorov aj s vlečkami a ničia naše cesty
starostka na to reagovala, že je možné sa dohodnúť na stretnutí s ním, buď na
obecnom zastupiteľstve alebo dohodnúť stretnutie priamo na našom obecnom úrade
p. poslanec Cepko a p. poslanec Kubička informovali, že veľa detí z obce navštevujú
školu v meste a nie našu Základnú školu, vedenie školy mohlo rodičom ukázať
možnosti a výhody Základnej školy, žiaľ sa také nič nespravilo
starostka odpovedala, že bude nová Rada ZŠ s MŠ a treba im všetky návrhy predložiť,
aby sa v budúcnosti konalo inak
p. Lamparský sa prihlásil o slovo, že chodník pred jeho domom je nedokončený už 2
a pol roka, prednedávnom tam videl spadnúť dieťa, no našťastie si nespôsobil žiadny
úraz
starostka mu na to odpovedala, že by ho dokončila už minulý rok, ale treba vybaviť
dopravné značenie a to bude v máji alebo apríli, ale určite sa oprava chodníka bude
riešiť
p. poslanec Cepko sa prihlásil o slovo, či sa nedá vybudovať hore ešte jedna zastávka
starostka na to odpovedala, že už to bolo veľa krát prerokovávané a bez povolenia sa
nedá budovať, môžeme podať žiadosť na posúdenie bezpečnosti zastávky, ale môže sa
stať, že v tom prípade by zastávku posunuli až pod Slovnaft.

Zapísala: Monika Vivodíková
Kľačany, dňa 27. 02. 2015
Overovatelia:
p. Marek Ďuriš

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

p. Milan Poláčik

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

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