ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 02. 06. 2015
o 18:00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslancov – Ing. Janka Juríková, Mgr. Irena Hofferová p. Marek
Ďuriš, p. Vladimír Cepko, p. Milan Polačik, Marcel Nič
p. Marian Kubička – meškanie 30 minút
Ing. Janka Juríková – v priebehu rokovania odišla z dôvodu
nevoľnosti
Ing. Iveta Bendová
Bc. Monika Vivodíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Verejné prerokovanie a schválenie PHSR Obce Kľačany na roky 2014-2020
Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
Prerokovanie podnetu Daniely Pekarovičovej doručeného na GP SR – dožiadanie písomností
od okresného prokurátora
7. Schválenie žiadosti p. Ľuboša Krivošíka na odpustenie poplatku za odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2015
8. Schválenie návrhu výšky ceny vody za 1m3 na rok 2015
9. Schválenie návrhu na zrušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov KD
10. Schválenie návrhu rozpočtových opatrení
11. Diskusia
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 Bc. Monika Vivodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Marek Ďuriš a p. Milan Polačik. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
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3. V tomto bode programu starostka obce navrhuje zmenu programu a to vypustiť bod
programu č. 9. Schválenie návrhu na zrušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov KD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Verejné prerokovanie a schválenie PHSR Obce Kľačany na roky 2014 – 2020
Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
Prerokovanie podnetu Daniely Pekarovičovej doručeného na GP SR – dožiadanie
písomností od okresného prokurátora
7. Schválenie žiadosti p. Ľuboša Krivošíka na odpustenie poplatku za odpady
8. a drobné stavebné odpady na rok 2015
9. Schválenie návrhu výšky ceny vody za 1 m3 na rok 2015
10. Schválenie návrhu rozpočtových opatrení
11. Diskusia
12. Záver

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhovanej zmeny
- vypustenie bodu č. 9. Schválenie návrhu na zrušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov KD
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 02. 06. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Verejné prerokovanie a schválenie PHSR Obce Kľačany na roky 2014-2020.
Starostka obce informovala občanov o zverejnení PHSR Obce Kľačany na roky 2014-2020
na úradnej tabuli a na webovej stránke obce a vyzvala občanov aby predniesli svoje
pripomienky, ktoré budú prílohou tejto zápisnice a budú odoslané firme PROUNION, aby
tieto pripomienky zapracovala do plánu.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kľačany na roky
2014 – 2020 aj so zapracovaním pripomienok občanov, ktorý vypracovala firma PROUNION a.s.
Piaristická 2 949 01 Nitra.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 02. 06. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................
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5. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
Starostka obce vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Ivetu Bendovú, aby predniesla Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Kľačany v súlade s §11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na I.
polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti a vypracovanie odborných stanovísk vyplývajúcich z uvedeného plánu.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 02. 06. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

6. Prerokovanie podnetu p. Daniely Pekarovičovej doručeného na GP SR – dožiadanie
písomností od okresného prokurátora
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo informáciu o podanom podnete Daniely Pekarovičovej
doručeného na GP SR v Bratislave na zrušenie OVS a dožiadanie vyjadrenia k uvedenému
podnetu od JUDr. Kleimana – okresného prokurátora a berie ho na vedomie.

7. Schválenie žiadosti p. Ľuboša Krivošíka na odpustenie poplatku za odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie žiadosť p. Ľuboša Krivošíka
o odpustenie poplatku za odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 na jeho ťažko
zdravotne postihnutých synov s tým, že väčšina odporúča starostke obce vyhovieť žiadosti
v zmysle § 24 ods. 2 platného VZN č. 3/2012.

8. Schválenie návrhu výšky ceny vody za 1m3 na rok 2015.
Starostka obce vyzvala obecné zastupiteľstvo, aby navrhli cenu vody dodávanej z verejného
vodovodu. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na cene vody vo výške 0,38 € za 1m3.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v zmysle §11 VZN č. 1/2013 o verejných vodovodoch a
miestnom poplatku za odber vody na území obce KĽAČANY schvaľuje cenu vody dodávanej z
verejného vodovodu odberateľom v Obci Kľačany na rok 2015 vo výške 0,38 € za 1 m3.
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 02. 06. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
9. Schválenie návrhu rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy rozpočtu nasledovne:
A.) zmenu rozpočtu č. 3/2015 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c)
Zákona č. 583/2004 Z.z-, konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov
Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia
111 003

Slovné označenie
Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej
samospráve

Suma rozpočtovaných
príjmov

Suma rozpočtovaných
príjmov

220 000 Eur

238 950 Eur

Suma rozpočtovaných
výdavkov

Suma výdavkov po
navýšení

226 038 Eur

244 988 Eur

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
09.1.1.2

Ekonomická Slovné
klasifikácia označenie
Transfery zo ŠR

B) zmenu rozpočtu č. 4/2015 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c)
Zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povolenie prekročenie príjmov a výdavkov
Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Slovné označenie

Suma rozpočtovaných
príjmov

Suma navýšených
príjmov

233 001

Príjmy z predaja pozemkov

80 000 Eur

121 895,41 Eur

Ekonomická Slovné
klasifikácia označenie
Rekonštrukcia
717 002
chodníkov a
premostenia

Suma rozpočtovaných
výdavkov

Suma výdavkov po
navýšení

3 000 Eur

44 895,41 Eur

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
04.6.0
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C) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 04.6.0 položka 717 002
Rekonštrukcia chodníkov a premostenia o sumu 25 000 € na sumu 69 895,41 €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 02. 06. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

10. Diskusia
-

-

-

-

-

p. poslanec Cepko informoval, že sa zúčastnil na DOD v Základnej škole a bol milo
prekvapený z priebehu vyučovaní,
p. poslanec Cepko ďalej informoval, že videl reklamu „ihrisko pre všetkých“, kde cena
detského ihriska bola cca 9300 EUR a konštatoval, že sa vybralo veľmi drahé detské
ihrisko,
starostka mu na to odpovedala, že sa nedá porovnávať reklama v časopise a cenová
ponuka, ktorá príde na OcÚ,
o slovo sa prihlásila PeadDr. Proksová a poďakovala p. Cepkovi, že sa zúčastnil na
DOD v ZŠ. Ďalej podotkla, že sa snaží, aj s kolegyňami, žiakov čo najlepšie pripraviť
a školu reprezentovať a prijmú akékoľvek návrhy od občanov alebo rodičov,
PaedDr. Proksová sa vyjadrila k počtu žiakov v našej ZŠ, pretože veľa rodičom, ktorí
majú prácu v Hlohovci vyhovuje voziť deti do školy v meste, alebo rodiny s deťmi,
ktoré sa prisťahujú, sú už deti zabehnuté v školách v meste,
o slovo sa prihlásil p. Sečány, ktorý sa zaujímal o zmeny v rokovacom poriadku,
na to mu Mgr. Hofferová odpovedala a oboznámila so zmenami v rokovacom
poriadku,
ďalej sa p. Sečány informoval, či je pravda, že bude len 1 úradná tabuľa,
starostka mu na to odpovedala, že oficiálna úradná tabuľa bude pred OcÚ a ostatné
tabule v obci budú slúžiť na rôzne iné oznamy pre občanov,
p. Sečány sa spýtal, prečo boli zasadnutia Obecného zastupiteľstva o 15.00 hod,
starostka mu na to odpovedala, že dvaja z poslancov boli PN, preto sa zastupiteľstvo
prispôsobilo k ich vychádzkam
p. Sečány sa informoval, ako to bude s odmeňovaním poslancov, ktorí boli PN,
starostka mu na to odpovedala, že budú odmeňovaní podľa zásad odmeňovania
poslancov,
ďalej sa p. Sečány informoval, či obec využíva elektronické trhovisko,
starostka mu na to odpovedala, že áno obec využíva elektronické trhovisko a využila
ho napríklad pri kúpe jedálnych kupónov,
o slovo sa prihlásil predseda OFK p. Lukáš Ďuriš a oboznámil prítomných s činnosťou
OFK, že pokročili o pár miest, majú novú tribúnu, ktorú odkúpili z Trnavského
štadiónu, bude sa zakladať prípravka tento rok,
ďalej informoval, že 20. júna bude oslava výročia OFK, pripravujú občerstvenie pre
mužstvá, ktoré prídu do Kľačian,
starostka poďakovala p. Lukášovi Ďurišovi za informovanie,
o slovo sa prihlásil p. Janíček, ktorý odporučil pokosiť a postriekať zeleň pri starej
škole, pretože tam je veľa buriny,
starostka mu na to povedala, že to nie je problém, pošleme tam pracovníkov, ktorí sú
na aktivačných prácach,
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p. Vladimír Ďuriš poukázal na podfinancovanie obecného futbalového klubu, nakoľko
priemerná slovenská 4-členná rodina musí vyžiť z 500 EUR mesačne, OFK musí
taktiež vyžiť z 500 EUR za mesiac, pričom má viac členov.

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

Zapísala: Monika Vivodíková
Kľačany, dňa 02. 06. 2015
Overovatelia:
p. Marek Ďuriš

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

p. Milan Poláčik

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

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