ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 30. 09. 2015
o 18:00 hod. na Obecnom úrade

Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Ospravedlnení poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslancov – Mgr. Irena Hofferová, Ing. Jana Juríková
p. Marek Ďuriš, p. Vladimír Cepko, p. Marcel Nič, p. Marian
Kubička
p. Milan Poláčik
Ing. Iveta Bendová
Ivana Uhlíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/109 reg.
„C“ vo výmere 765 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jane Opálkovej, bytom 920 64 Kľačany 149
5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/64 reg.
„C“ vo výmere 765 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Petrovi Vráblovi a p. Ing. Jane Vráblovej, obaja
bytom Za poštou 1191/6A 920 01 Hlohovec
6. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2015
8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
9. Informácia starostky obce o dianí v obci
10. Diskusia
11. 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.
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2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ivana Uhlíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Jana Juríková a p. Marcel Nič.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode programu starostka obce dáva hlasovať za navrhnutý program
zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/109 reg.
„C“ vo výmere 765 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jane Opálkovej, bytom 920 64 Kľačany 149
5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/64 reg.
„C“ vo výmere 765 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Petrovi Vráblovi a p. Ing. Jane Vráblovej, obaja
bytom Za poštou 1191/6A 920 01 Hlohovec
6. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2015
8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
9. Informácia starostky obce o dianí v obci
10. Diskusia
11. Záver
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 30. 09. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/109 reg.
„C“ vo výmere 765 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jane Opálkovej, bytom 920 64 Kľačany 149
Žiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 07. 09. 2015 od p. Jany Opálkovej, bytom 920 64
Kľačany 149 na kúpu pozemku parc. č. 1484/109 vo výmere 765 m2.

Strana 2 z 7

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/109
parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 765 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce
Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie
Kľačany priamym predajom p. Jane Opálkovej bytom 920 64 Kľačany 149. Celková suma za
predávaný pozemok je 21 580,65 €. 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 „W‟ zo
dňa 19.12.2013. Kupujúci nie je 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:

6/6
0/6
0/6

Dňa 30. 09. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce .........................

5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/64 reg.
„C“ vo výmere 765 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Petrovi Vráblovi a p. Ing. Jane Vráblovej, obaja
bytom Za poštou 1191/6A 920 01 Hlohovec.
Žiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 14. 09. 2015 od Ing. Petra Vrábla s manželkou
Ing. Janou Vráblovou, obaja bytom Za Poštou 1191/6A, 920 01 Hlohovec na kúpu pozemku
parc. č. 1484/64 vo výmere 765 m2.
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo 1484/64
parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 765 m2, ktorý je v rámci územného plánu obce
Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne územie
Kľačany priamym predajom p. Ing. Petrovi Vráblovi a p. Ing. Jane Vráblovej, obaja bytom Za
poštou 1191/6A 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 21 580,65 €. 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 „A‟ zo dňa 19.12.2013. Kupujúci nie je
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:

6/6
0/6
0/6
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Dňa 30. 09. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

6. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
Starostka oboznámila prítomných, že ako každý rok, tak aj tento rok sa bude konať posedenie
s dôchodcami. V roku 2015 je v našej obci 203 obyvateľov vo veku nad 62 rokov, ktorí budú
pozvaní na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie s dôchodcami“, ktorá by sa mala
uskutočniť do 15. 12. 2015.
Poslanci odsúhlasili rovnakú hodnotu jedálneho kupónu ako minulý rok, t. j. 12 EUR.
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje príspevok pre dôchodcov formou
jedálneho kupónu v hodnote 12 € na 1 osobu nad 62 rokov, ktoré budú poskytnuté
dôchodcom na spoločensko-kultúrnej akcii „Posedenie s dôchodcami“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 30. 09. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2015
V tomto bode programu vyzvala starostka obce, pracovníčku obecného úradu p. Ivanu
Uhlíkovú, aby predniesla správu o plnení rozpočtu obce Kľačany k 30. 06. 2015.
Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2015 je prílohou zápisnice.
Mgr. Hofferová sa informovala na príjmové položky rozpočtu Prenájom ihriska OFK a
Poplatok za užívanie multiihriska, prečo je v plnení nula.
Na to jej starostka odpovedala, že plnenie je nulové preto, pretože nebola s nimi podpísaná
zmluva.
Mgr. Hofferová sa informovala na výdavkovú položku rozpočtu bežné výdavky - plyn MŠ, či
bola upravená mesačná zálohová platba.
Na to jej starostka odpovedala, že po dohode s SPP, a. s. sa bude mesačne platiť plyn MŠ
100 EUR.
P. poslanec Cepko sa informoval na výdavkovú položku rozpočtu bežné výdavky - Zálohy na
projekty EÚ. Zaujímalo ho, aké dotácie z Eurofondov dostala obec za posledné roky. Na to
mu starostka odpovedala, že reagovať môžeme len na výzvy, ktoré sú aktuálne a tie doteraz
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boli len pre obce do 1000 obyvateľov, alebo na aktivity, ktoré už máme hotové (napr. verejné
osvetlenie).
Ďalej sa p. poslanec Cepko informoval na položku bežné výdavky - Dopravné značky v sume
2000 EUR. Navrhol, aby sa táto čiastka vyčerpala.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie predložené plnenie
rozpočtu k 30.06.2015.
8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka informovala poslancov o presunoch na položkách kapitálových výdavkoch funkčná
klasifikácia 08.2.0 Kultúrny dom.
P. poslanec Ďuriš povedal, že nie je problém schváliť rozpočtové opatrenia, ale chcú vedieť o
tom čo sa v obci robí skôr.
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
- presun z položky kapitálových výdavkov funkčná klasifikácia 08.2.0 položka
713 004 kód zdroja 46 názov Nákup prevádzkových zariadení KD sumu
3 300,- €
-

na položku kapitálových výdavkov funkčná klasifikácia 08.2.0 položka 717 002
kód zdroja 46 názov položka Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
sumu 3 300,- €

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 30. 09. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 Dňa 11. 09. 2015 prišiel poštou na obecný úrad anonymný list. V liste bolo písané,
prečo nie je v obci skosená tráva, prečo kosia dôchodcovia a nie pracovníci VPP.
Starostka sa k tomu vyjadrila, že s Úradom práce máme nové zmluvy až od 10/2015,
preto sme museli nájsť dôchodcov, ktorí budú cez leto kosiť, aby bol chod prevádzky
obce zabezpečený, čo je v kompetencii starostky. Pracovníci VPP nemôžu byť
zamestnaní na zmluvu, pretože by prišli o dávky v hmotnej núdzi.
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 Podanie žiadosti o dotácie – starostka informovala občanov, že organizácie si môžu
podávať žiadosti o dotácie do 31. 10. 2015. Pôjde to aj cez vývesku, na webovej
stránke bude uverejnený vzor žiadosti.
 Rekonštrukcia novej požiarnej zbrojnice – starostka obce informovala, že v týchto
dňoch prebieha rekonštrukcia NPZ. Bude zrekonštruovaná zasadacia miestnosť
a zastabilizované základy budovy, vymenená dlažba, opravené steny, podhľad, svetlá
a vymenené okná a dvere.
 Vývoz kontajnerov – na preplatenie nákladov spojených s vývozom kontajnerov sme
využívali dotáciu z ÚPSVaR, ktorá skončila 31. 07. 2015. Momentálne bol vývoz
kontajnerov obmedzený, nakoľko za každý kontajner je poplatok 75 EUR.
 Kolaudácia ČOV – na Okresný úrad Hlohovec Odbor starostlivosti o životné
prostredie bola podaná žiadosť.
 Starostka informovala o riešení problému s neplatičmi, momentálne boli zaslané
výzvy neplatičom za káblovú televíziu. Neplatiči majú dlžné sumy uhradiť do
01. 10. 2015.
 Starostka informovala, že prebieha kontrola z CO.
10. Diskusia
 O slovo sa prihlásila Mgr. Hofferová, že ju poprosila p. Eva Ballonová, aby sa vyriešil
problém s vŕbou na jej pozemku. P. Ballonová si poslala minulý rok na OcÚ žiadosť
o odstránenie vŕby, ku ktorej nedostala vyjadrenie z OcÚ.
 Starostka na to odpovedala, že stromy sa môžu opilovať len mimo vegetačného
obdobia. Vŕba bude opílená v období od novembra 2015 do marca 2016.
 Mgr. Hofferová informovala, že ju poprosili občania o riešenie problému autobusovej
zastávky na hlavnej ceste. Chceli by prehodiť zastávku na druhú stranu, na voľné
priestranstvo, ako sa ide do Sasinkova. Autobus by tým pádom musel zachádzať.
 Na to starostka odpovedala, že nevie či to nie je súkromný pozemok, ale napíše sa
žiadosť na SAD, no tento problém bol už riešený na predchádzajúcich zasadnutiach.
 Mgr. Hofferová sa informovala, či sa pri poslaných výzvach neplatičom ponúkol aj
splátkový kalendár. Niektorí ľudia možno nevedia, že je takáto možnosť.
 Na to starostka odpovedala, že ak ľudia majú záujem o splátkový kalendár, môžu prísť
na OcÚ a dohodnúť si splátky.
 Hlavná kontrolórka obce na to povedala, že pri nevymožiteľných pohľadávkach je
možnosť odpísať tieto po schválení OZ.
 Mgr. Hofferová sa informovala na zmluvy uzavreté s firmou NEDELKA, s. r. o.,
podľa nej by mal byť v zmluvách bližšie špecifikovaný predmet zmluvy, aby bolo
jednoznačné o aké stavebné práce ide.
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 P. poslanec Ďuriš navrhol, aby bol do programu zasadnutí zahrnutý bod „Kontrola
plnenia uznesení“.
 P. Dušan Černý sa informoval, prečo nie sú na obecnej stránke podrobne popísané
zverejnené faktúry, prípadne zverejnené kópie faktúr.
 Na to mu starostka odpovedala, že zo zákona nie je povinnosť zverejňovať kópie
faktúr a prepĺňalo by to obecnú stránku.
 P. Černý sa ďalej informoval na zákazky v obci, prečo všetky zákazky dostala firma
NEDELKA, s. r. o.
 Na to mu starostka odpovedala, že podľa výberového konania vo verejnom
obstarávaní firma NEDELKA s. r. o. dala na zákazky najnižšiu cenu a preto bola
vybraná.
 P. Černý sa informoval na rekonštrukciu materskej škôlky.
 Na to mu starostka odpovedala, že prebiehajúca rekonštrukcia MŠ išla cez verejné
obstarávanie cez odborne spôsobilú osobu a môže si to pozrieť cez „UVO“.
 P. Černý sa opäť informoval na zmenu tarify plynu v nákupnom stredisku.
 Starostka odpovedala, že dá prekontrolovať merné jednotky.
 Podľa p. Černého to nie je riešenie.
 P. Černý sa ďalej informoval na rekonštrukciu domu smútku, prečo sa táto budova
zatepľovala.
 Na to mu starostka odpovedala, že nakoľko tam boli krivé steny, musel sa tam dať aj
polystyrén, aby nebola na budove zbytočne zničená drahá omietka a výsledok by bol
zlý.
 P. Kovačiková sa informovala na poruchu káblovej televízie, vypadáva tam signál.
 Na to jej p. poslanec Nič odpovedal, že sa na tom pracuje. P. poslanec Ďuriš navrhol
rekonštrukciu KTV na budúci rok.
 P. poslanec Ďuriš sa informoval na kamerový systém v obci.
 Starostka mu na to odpovedala, že kamerový systém bude namontovaný v októbri.
Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 30. 09. 2015
Overovatelia:
Ing. Jana Juríková

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

p. Marcel Nič

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

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