ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 07. 08. 2015
o 18:00 hod. v novej PZ v Kľačanoch
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení poslanci:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – Ing. Janka Juríková, p. Vladimír Cepko, p. Milan
Polačik, p. Marcel Nič, p. Marian Kubička
Mgr. Irena Hofferová
p. Marek Ďuriš
Bc. Monika Vivodíková
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
Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Schválenie finančného príspevku obce na akciu „Rozlúčka s prázdninami“
Schválenie zrušenia obecnej knižnice
Informácia starostky o dianí v obci
Diskusia
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 Vivodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Marcel Nič a p. Milan Polačik. Uvedené
zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce navrhuje zmenu programu a to vypustiť bod
programu č. 5. Schválenie finančného príspevku obce na akciu „Rozlúčka s prázdninami“
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Schválenie finančného príspevku obce na akciu „Rozlúčka s prázdninami“
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6.
7.
8.
9.

Schválenie zrušenia obecnej knižnice
Informácia starostky o dianí v obci
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhovanej zmeny
– a to vypustenie bodu č. 5. Schválenie finančného príspevku obce na akciu „Rozlúčka
s prázdninami“
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Schválenie zrušenia obecnej knižnice
Informácia starostky o dianí v obci
Diskusia
Záver

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 7.8.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ......................................
4. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovými opatreniami.
-

Prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 70 000,- € do nasledovných položiek:
navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu - oddiel 03.2.01 položka 717 kód zdroja
46 názov Rekonštrukcia a modernizácia NPZ upraviť na sumu 8 000,- €
-navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 04.6.0 položka 717 002 kód
zdroja 46 názov Rekonštrukcia chodníkov a premostenia v sume 57 000,- €
navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 06.4.0 položka 717 002 kód
zdroja 46 názov Rekonštrukcia a modernizácia VO v sume 2 000,- €
navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 01.1.1 položka 717 002 kód zdroja
46 názov Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ v sume 3 000,00 €
presun finančných prostriedkov - oddiel 04.6.0 položka 717 001 kód zdroja 46 názov
Realizácia novej cesty pri starej škole v sume 15 000,- €
navýšenie položky 717 002 oddiel 04.6.0 kód zdroja 46 Rekonštrukcia chodníkov
a premostenia v sume 15 000,- €
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Po prednesení rozpočtových opatrení, p. poslanec Milan Polačik navrhol, aby sa do položky
Rekonštrukcie a modernizácie OcÚ presunulo ešte 3000,- € a aby sa v priestoroch obecného úradu
spravila klimatizácia.
Starostka obce dala o tomto návrhu hlasovať:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia so zapracovaním zmeny sumy
v položke Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ z 3000,- € na 6000,- €:
- Prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 70 000,- € do nasledovných položiek:
- navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu - oddiel 03.2.01 položka 717 kód zdroja 46
názov Rekonštrukcia a modernizácia NPZ upraviť na sumu 8 000,- €
- navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 04.6.0 položka 717 002 kód zdroja 46
názov Rekonštrukcia chodníkov a premostenia v sume 57 000,- €
- navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 06.4.0 položka 717 002 kód zdroja 46
názov Rekonštrukcia a modernizácia VO v sume 2 000,- €
- navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 01.1.1 položka 717 002 kód zdroja 46
názov Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ v sume 6 000,00 €
- presun finančných prostriedkov - oddiel 04.6.0 položka 717 001 kód zdroja 46 názov Realizácia
novej cesty pri starej škole v sume 15 000,- €
- navýšenie položky 717 002 oddiel 04.6.0 kód zdroja 46 Rekonštrukcia chodníkov a premostenia
v sume 15 000,- €

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5 (Ing. Jana Juríková, p. Milan Polačik, p. Marcel Nič, p. Marian Kubička)
0/5
1/5 (p. Vladimír Cepko)

Dňa 7.8.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

5. Schválenie zrušenia obecnej knižnice
Starostka oboznámila prítomných, že obecná knižnica je umiestnená v škole pri školskej knižnici a
nevyužíva sa. Prevádzkovanie knižnice sa riadi zákonom o knižniciach a k 1. júlu 2015 bol prijatý
zákon č. 126/2015 o knižniciach. O činnosti a stave knižného fondu je potrebné odosielať ročné
štatistiky ministerstvu kultúry a musí byť na to určený odborne spôsobilý pracovník, ktorý by sa
staral o túto knižnicu. Obec Kľačany nemá stanoveného pracovníka, ktorý by sa staral o túto
knižnicu, z toho dôvodu je prednesený návrh na jej zrušenie. Starostka obce navrhuje, aby sa knihy
z knižnice po jej zrušení presunuli do školskej knižnice
Poslanec p. Milan Polačik dodal, že trvá na tom, aby bolo v uznesení jasne napísané, že knižný fond
obecnej knižnice sa prenecháva školskej knižnici.
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Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zrušenie obecnej knižnice a to v súlade s § 4 ods. 1
písm. a) zákona č. 126/2015. Knižný fond obecnej knižnice bude presunutý do knižného fondu
školskej knižnice.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 7.8.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
6. Informácia starostky o dianí v obci
-

akcia „Rozlúčka s prázdninami“
 Akcia sa uskutoční dňa 29. 08. 2015 v priestoroch záhrady kultúrneho domu,
kde bude opekačka pre deti a do obce prídu kolotoče.

-

pracovníci VPP – úprava ich pracovného času a ich nároky
 Pracovníci sú rozdelení podľa zákona č. 417/2013 Z.b. o pomoci v hmotnej
núdzi - §10 a §12, podľa ktorého sú povinní odpracovať určený počet hodín
a to podľa §10 - 32 hodín mesačne a podľa §12 - 80 hodín mesačne.
Pracovníci pracujúci na VPP sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá, a to
chodiť do práce v stanovený čas a vyvarovať sa požívania alkoholických
nápojov a taktiež sa slušne správať. Nakoľko toto 2 pracovníci nedodržali, tak
boli presunutí z §12 na §10.
 Zákon č. 5/2004 Z. b. o službách zamestnanosti - §52, podľa ktorého sú
pracovníci povinní odpracovať pre obec 80 hodín mesačne. Podľa tohto §
môžu pracovať určení pracovníci len na dobu určitú, a to 18 mesiacov. Tento
termín sa skončil 31. júla 2015. Po tomto termíne budú pracovníci zaradení
na §10.

-

rekonštrukcia železničného mosta v Kľačanoch - dopravné obmedzenie
 Rekonštrukcia začala 07. augusta 2015 a bude trvať približne 2 mesiace a pre
obyvateľov obce bude znamenať, že premávka bude obmedzená len do 1
jazdného pruhu a treba dbať na zvýšenú pozornosť.

-

rekonštrukcia cesty od p. Ľuboša Černého
 Rekonštrukcia by mala začať po uskutočnení výberového konania ešte
v mesiaci august.

-

rekonštrukcia NPZ (výmena okien, rekonštrukcia vnútorných priestorov)
 Najskôr sa vykoná stabilizácia statických porúch, po nej prebehne výberové
konanie na výmenu okien a dverí a nakoniec sa vykoná rekonštrukcia
vnútorných priestorov.
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-

upozornenie občanov pri bytovke, aby neparkovali autá v parku
 Nakoľko boli vznesené viaceré upozornenia od obyvateľov obce, že pred
bytovkou sa rozšírilo parkovanie áut v priestoroch parku, čo je neprípustné,
nakoľko v parkoch a na verejnej zeleni je zakázané parkovať. Na odstránenie
tohto problému budú občania upozornení reláciou v rozhlase, ak nepríde
k náprave, bude odoslaná písomná výzva občanom, ktorí budú aj naďalej
parkovať autá v parkoch.

-

oprava vodovodu (havarijné stavy)
 V poslednom období sa vyskytlo viacej porúch vodovodu a to z dôvodu
opotrebovania súčiastok v zemi, tieto havarijné stavy si vyžadujú odstávku
vody v príslušnej časti obce a zároveň aj zvýšené náklady na údržbu
vodovodu. Týmto sme chceli občanov aj požiadať o toleranciu a trpezlivosť,
nakoľko tieto opravy nie je možné vykonať bez odstávky vody.

-

lavičky v obci
 Na poslednom zasadnutí OZ bolo od občanov navrhnuté, aby boli v obci
lavičky, do obce budú umiestnené lavičky, ale musia sa určiť miesta, na ktoré
budú osadené.

-

umiestnenie košov na cintorín, aby odpadky nehádzali občania za plot
 Nakoľko sa vyskytuje na cintoríne už dlhší čas problém, že niektorí občania
odhadzujú staré vence, kahance a zvädnuté kvety za plot cintorína a nie do
odpadovej jamy na to určenej, tak budú na miestnom cintoríne umiestnené
koše, do ktorých budú môcť tento odpad hádzať a tým predídeme
znečisťovaniu uvedených priestorov v okolí cintorína.

-

namaľovanie priechodov a nákup značiek
 V najbližšom období budú v obci namaľované priechody pre chodcov
a umiestnené príslušné dopravné značky, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov
v obci. Jedná sa o priestor pred ZŠ a MŠ.

-

orez stromov arboristom
 Nakoľko vznikla požiadavka na odborný orez vybraných stromov, tieto boli
orezané odborným pracovníkom (arboristom), ktorý bol vybraný zo zoznamu
registrovaných odborne spôsobilých osôb na túto činnosť určených. Jednalo
sa o 3 stromy a to vŕbu v areáli KD, moruša a lipa pri starej škole.

-

orez stromov v obci, ktoré ohrozujú občanov
 V obci je viacej stromov, ktoré boli určené na výrub z dôvodu ich vyschnutia
a pri poslednej búrke prišlo k ohrozeniu obyvateľov polámaním ich konárov.
Výrub týchto stromov sa uskutoční v najbližšom týždni. Zároveň budú
postupne orezávané všetky stromy v parkoch obce, ktoré ohrozujú
obyvateľov obce.
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-

v utorok bude stretnutie na obecnom úrade s Ing. Cebom
 Na poslednom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 29. júna 2015 bola vznesená
požiadavka zo strany OZ na riešenie problému dopravy v našej obci, ktoré
spôsobuje prejazd poľnohospodárskej techniky cez obec a z toho dôvodu bolo
dohodnuté stretnutie s Ing. Cebom na dátum 11. augusta 2015 v kancelárii
starostky.

-

obec dostane novú techniku na projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z DHZO SR
 Európska komisia schválila projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“
z dielne Ministerstva vnútra SR, na základe ktorého dostanú záchranné
zložky k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie protipovodňových rizík.
Medzi vybranými obcami, ktoré obdržia lokálne balíky protipovodňovej
techniky a boli vytopené na základe miery povodňového rizika je aj naša
obec. Na obsluhu tejto techniky musí byť vyškolený pracovník. Za našu obec
sa tohto školenia zúčastní zamestnanec obce p. Štefan Šemelák.

-

kamerový systém
 Bol upravený projekt na kamerový systém, aby na ich nainštalovanie bolo
použitých čo najmenej stĺpov zo ZSE a na základe tohto boli dané žiadosť na
ZSE o povolenie umiestnenia kamier a ich zaevidovanie ako nemeraný odber.
Po doručení povolenia bude nainštalovaný kamerový systém v obci.

7. Diskusia

-

p. Černá poukázala na pretrvávajúci problém v obci a to pobehovanie detí
v neskorých večerných hodinách,
starostka na to odpovedala, že obec za toto nenesie zodpovednosť, nakoľko za
svoje deti zodpovedajú rodičia.

8. Na záver zasadnutia OZ starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
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Zapísala: Bc. Monika Vivodíková
Kľačany, dňa 07. 08. 2015
Overovatelia:
p. Marcel Nič
p. Milan Polačik

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

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