ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 30. 04. 2015
o 18:00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení poslanci:
Zapisovateľka:
Občania:

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

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Kľačanoch
6. Správa audítora k ročnej závierke
7. Schválenie úpravy rozpočtu (navýšenie príjmov)
8. Informácia starostky obce o dianí v obci
9. Diskusia
10. 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 Bc. Monika Vívodíková,
pracovníčka OcÚ, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Milan Polačik, p.
Marcel Nič. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných poslancov s programom
zasadnutia a predložila im ho na schválenie.
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Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje program zasadnutia
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

4. Voľba hlavného kontrolóra obce
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s výsledkom z otvárania obálok na
voľbu hlavného kontrolóra, ktoré sa konalo dňa 20. 04. 2015 na Obecnom úrade
a Obecnému zastupiteľstvu predstavila jedinú úspešnú kandidátku Ing. Ivetu Bendovú.
Nakoľko bola len jedna úspešná kandidátka, obecné zastupiteľstvo rozhodlo a vznieslo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 22/2015 bod D – Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce:
v tajných voľbách.
Uznesenie č. 29/2015
A) Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 22/2015 bod D – Spôsob voľby hlavného
kontrolóra obce: v tajných voľbách
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným
hlasovaním
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie zápisnicu z otvárania obálok na
voľbu hlavného kontrolóra Obce Kľačany, zo dňa 20. 04. 2015.
Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
D) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje na obsadenie pozície hlavného kontrolóra
Obce Kľačany Ing. Ivetu Bendovú, bytom Párovská 12, 949 01 Nitra
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
E) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje plat hlavného kontrolóra vo výške 265,- €
brutto v zmysle § 18c ods. 1-4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s nástupom do pracovného pomeru od 15. 05. 2015.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
Pred ukončením tohto bodu starostka obce vyzvala Ing. Ivetu Bendovú, aby sa bližšie predstavila
Obecnému zastupiteľstvu a dala jej slovo.
5. Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Kľačanoch
Starostka obce dala slovo zástupkyni starostky Mgr. Irene Hofferovej, aby oboznámila
prítomných so zmenami v rokovacom poriadku OZ.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje internú smernicu „Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch“ v znení v akom bol predložený na rokovanie OZ
s platnosťou od 01. 05. 2015. Prijatím nového rokovacieho poriadku sa zároveň ruší
„Rokovací poriadok OZ“ prijatý uznesením OZ č. 16/2012 zo dňa 18. 04. 2012.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
6. Správa audítora k ročnej závierke
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných so „Správou nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2014.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie „Správu nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2014.
Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
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7. Schválenie úpravy rozpočtu (navýšenie príjmov)
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu nasledovne:
A) zmenu rozpočtu č. 1/2015 vykonanú rozpočtových opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov:
Príjmy:
- ekonomická klasifikácia 292012 – Ostatné príjmy z dobropisov – suma rozpočtových
príjmov 2500,- €, suma príjmov po navýšení 4500,- €
Výdavky:
- funkčná klasifikácia 01.1.1 ekonom. klasifikácia 633006 – Všeobecný materiál –
suma rozpočtových výdavkov 5500,- €, suma výdavkov po navýšení 7500,- €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
B) zmenu rozpočtu č. 2/2015 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov:
Príjmy:
- Vlastné príjmy RO/ZŠ s MŠ z dobropisov – suma rozpočtových príjmov 10000,- €,
suma príjmov po navýšení 11190,39,- €
Výdavky:
- funkčná klasifikácia 09.1.1.2 – Vlastné príjmy RO/ZŠ s MŠ, suma rozpočtových
výdavkov 10000,- €, suma výdavkov po navýšení 11190,39,- €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 30. 04. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
8. Informácia starostky obce o dianí v obci
Starostka obce informovala prítomných o dianí v obci:
-PHSR – verejné prerokovanie
 zapracovanie zmien, napr. ekonomické veci
 v roku 2013 bola ukončená platnosť
 projekt vypracovávala spoločnosti PROUNION z Nitry
-Oslava Dňa matiek – 10. mája 2015, t. j. nedeľa o 14:30
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deti si pripravia program pre mamičky

-Protest a návrh na zrušenie prenájmu KD od p. Pekarovičovej
 p. Pekarovičová z Nitry písomne vyjadrila svoju nespokojnosť s výsledkom VOS
 starostka obce oboznámila prítomných so sťažnosťou a zároveň prečítala
odpoveď, ktorú jej starostka odoslala
-Starostka obce informovala o odoslaných výzvach:
 p. Tomášovi Miklovičovi sa odoslalo upozornenie na zabezpečenie bydliska pred
útekom jeho psa
 p. Radomír Sečány bol vyzvaný na odstránenie unimobunky z areálu ihriska
 p. Ľuboš Černý bol vyzvaný na udržiavanie svojho pozemku
 výzva na zabezpečenie obydlí pred útekom psov a výzva na udržiavanie svojich
pozemkov bola niekoľkokrát vyhlásená v miestnom rozhlase
-Zriadenie schránky „Podnety a návrhy občanov“ na bráne OcÚ
 zástupkyňa starostky Mgr. Irena Hofferová poznamenala, že to nie je schránka na
sťažnosti občanov, ale na ich podnety a návrhy. Sťažnosti občanov sa nebudú
brať do úvahy
-Nová úradná tabuľa
 pred OcÚ bude nová úradná tabuľa, ktorá bude označená tak, aby bolo jasné že
je to úradná tabuľa, ostatné tabule, ktoré sú v obci budú na vylepovanie letákov
a informácií od ostatných organizácií, napr. ZŠ s MŠ
-Starostka obce oboznámila prítomných o pripravovaných akciách
 detské ihrisko (výber dodávateľa a príprava uzatvorenia zmluvy);
 kamerový systém (v štádiu riešenia, ZSE nechce povoliť pripevniť kamery na
stĺpy);
 dokončenie úpravy areálu v kultúrnom dome (povrch na javisku a vyriešenie
rekonštrukcie plochy vonkajšieho parketu), vysadili sa tuje;
 bol natretý plot v KD a upravené okolie (odstránené krovité porasty pri oplotení
nakoľko bol už prestarnutý a nebolo možné udržiavať plot)
 nasadené tuje pri cintoríne a úprava priestoru;
 pokračuje riešenie problému havarijného stavu budovy OcÚ a PZ;
 firma Prodex bude rekonštruovať most Slovnaft v obci a to v letných mesiacoch,
bude obmedzená premávka a OcÚ toto dá na vedomie;
 pripravuje sa investičná akcia, pomeraný Dom smútku pôjde do rekonštrukcie
(strecha, okná, nová vonkajšia omietka, vnútorná omietka, dlažba vo vnútri aj
vonku, WC ak sa bude dať odkanalizovať);
 doplnenie osvetlenia do parku od kostola po zákrutu a v parku pri starej požiarnej
zbrojnici a na Novej ulici pri potoku;
 rekonštrukcia verejného rozhlasu, dá sa 9 nových hniezd, na ktoré budú
nainštalované nové bezdrôtové reproduktory.
9. Diskusia


zástupkyňa starostky Mgr. Hofferová navrhla, že predseda OFK p. Ďuriš by mohol aspoň
po každom polroku chodiť na Obecné zastupiteľstvo a informovať o zámeroch, rozpočte
a úspechoch OFK, pretože majú na nás požiadavky, ale spätná väzba žiadna,
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starostka informovala, že 20. júna bude oslava OFK a že vybaví kolotoče pre deti, aby
mali nejakú atrakciu a cez indiánsky týždeň obec zaplatí skákacie hrady. Indiánsky
týždeň bude 1. prázdninový týždeň,
zástupkyňa starostky Mgr. Hofferová ďalej informovala prítomných o klube dôchodcov,
že táto aktivita sa musí odložiť, pokiaľ sa nerozhodne, ktoré priestory budú určené pre
klub dôchodcov, alebo je druhá možnosť založenie dedinskej organizácie Jednota
dôchodcov,
ďalej dala Mgr. Hofferová do pozornosti, že by sa mali dať tabule smerom na Pastuchov
a na IBV, pretože ak uzavrú cestu medzi HC a Kľačanmi, premávka je odklonená do
Kľačian a autá musia prejsť do Pastuchova, tak aby neblúdili,
p. poslanec Marcel Nič podotkol, že tam tabuľa už bola, ale niekto ju odstránil,
zástupkyňa starostky Mgr. Hofferová ďalej dodala, že aj smerom na Malé Brehy by sa
mala dať značka, a to slepá ulička,
na to jej starostka odpovedala, že na takéto dopravné značenie treba povolenie od
dopravného inšpektorátu PZ,
o slovo sa prihlásila p. riaditeľka PaedDr. Proksová, ktorá sa poďakovala všetkým
poslancom za pozitívnu komunikáciu a súčinnosť, situácia sa zmenila, problémy sa začali
riešiť a teší sa na ďalšiu spoluprácu,
ďalej podotkla že 6. júl – 10. júl sú určené pre deti a poďakovala sa za sponzoring, aj p.
Šemelákovi, ktorý poskytne koníky,
p. poslanec Marcel Nič doplnil, že zoženie kapelu,
o slovo sa prihlásila p. Burešová, ktorá upozornila na zlý stav mostov a chodníkov
starostka jej na to odpovedala, že havarijný stav chodníkov a ciest sa bude určite riešiť,
len to nejde všetko naraz, musí sa to rozdeliť, aj z dôvodu času ako aj z finančných
dôvodov,
ďalej p. starostka informovala, že oprava výtlkov bude infražiarením, najhoršie miesta sa
opravia ako prvé.

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

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 30. 04. 2015
Overovatelia:
p. Marcel Nič

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

p. Milan Poláčik

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

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