Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
Uznesenia č. 20 - 27
zo dňa 20. 03. 2015
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zmenu programu zasadnutia
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Členovia:

Mgr. Irena Hofferová
p. Vladimír Cepko
p. Marcel Nič

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
A) prerokovalo
v bode programu 6. návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
B) vyhlasuje

podľa § 18a/ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra Obce Kľačany na deň 30. apríla 2015
C) poveruje
starostku Obce Kľačany, aby v termíne podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení neskorších predpisov zabezpečila vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra Obce Kľačany na úradných tabuliach a na internetovej
stránke obce
D) schvaľuje
1. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: v tajných voľbách
2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra určuje na: 0,20
3. Deň prijatia do pracovného pomeru: 15.5.2015
4. Komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia požadovaných kritérií
v zložení:
Mgr. Hofferová Irena
Polačik Milan
Ivana Uhlíková
5. Kritéria pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Kľačany:
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
- prax v účtovníctve
- znalosť rozpočtového účtovníctva je výhodou
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve,
o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov je výhodou
Iné kritéria a požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- občianska a morálna bezúhonnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.
6. Požadované doklady kandidáta:
- prihláška s uvedením osobných a kontaktných údajov
- profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie relevantných dokladov potvrdzujúcich požadované kritéria
a požiadavky
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za
účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na riadnom rokovaní
Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch
- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
E) určuje:
1. termín odovzdania písomnej prihlášky a požadovaných dokladov do:
15.04.2015 do 12.00 hod.
2. spôsob odovzdania prihlášky a dokladov: v zalepenej obálke na adresu:

3.
4.

5.

6.

Obec Kľačany, Obecný úrad, 920 64 Kľačany 211. Zalepenú obálku
označiť značkou: Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!
Termín otvárania obálok: 20.4.2015 o 15.00 hod.
komisii – spísať zápisnicu o výsledku otvárania obálok a kontroly dokladov,
ktorá sa bude predkladať Obecnému zastupiteľstvu a bude prílohou k materiálu
o voľbe hlavného kontrolóra obce.
starostke obce – na základe spísanej zápisnice z otvárania obálok a kontroly
dokladov každému kandidátovi na hlavného kontrolóra, ktorý splnil podmienky,
zaslať písomnú pozvánku na zasadnutie zastupiteľstva dňa 30.04.2015
právo kandidátov na vystúpenie počas rokovania Obecného zastupiteľstva
v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Kľačany“ v časovom rozsahu
max. 5 minút.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozsah centrálnej zóny obce a jej
zapracovanie do Územného plánu obce Kľačany.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s c h v a ľ u j e zapracovanie nasledovných zmien
do Územného plánu obce:
1. zmenu lokality „Dobruna“ časť A1-8 plochy nízkopodlažnej zástavby –
rodinné sídla, ktorá je v južnej časti katastrálneho územia na poľnohospodárskej
pôde zaradenej do BPEJ 0147202 v skupine 6 a predstavuje umiestnenie 17
farmárskych domov s príslušenstvom v I. a II. etape výstavby zmeniť na areál
s funkciou D3 - plochy záhradkárskych areálov t.j. plochy určené na rekreačné
aktivity individuálnej rekreácie s produkčnou funkciou (rastlinná výroba)
a s rekreačno-relaxačnou funkciou, vrátane plôch obslužných objektov a zariadení
(prípadne na doplniť funkcie E 4-1 a B 2-3)
2. zapracovať do územného plánu obce navrhovanú zmenu vzdušného vedenia
elektrickej energie na 2x400 kV Križovany – Bystričany, ktoré bude vedené po
trase jestvujúceho vedenia 220 kV V274, ktoré bude zdemontované a nahradené
týmto novým,

3. Zapracovať do územného plánu obce obchvat obce – cestu I/64 Komárno-hranica
– Nitra- Hlohovec – D1 podľa ÚP TTSK,
4. aktualizovať jestvujúce vedenie kanalizácie v lokalite IBV A1 – 2 Brehy II
5. rozšíriť lokalitu B3 – Areály a zariadenia obslužno-výrobnej vybavenosti , ktorá
je určená na vybudovanie kompostoviska o zberný dvor, aby bolo možné toto
v budúcnosti vybudovať
6. Lokalitu V1-1 Tekeneš, ktorá je umiestnená severne od zastavaného územia obce
na pozemkoch vedených podľa katastra nehnuteľností ako orná pôda celú zmeniť
z výhľadu do návrhu územia na výstavbu
7. Lokalitu A1-5 Pri cintoríne, ktorá je v ÚP navrhnutá na výstavbu 13 rodinných
domov zmeniť na lokalitu E2 – plochy kompaktnej zelene, nakoľko ochranné
pásmo cintorína prestavuje 50 m a výstavba rodinných domov v tejto lokalite po
dodržaní tohto pásma nie je možná.
8. Lokalitu A2-1 Štvrte II bytová výstavba viacpodlažná – bytové domy zmenšiť
a zmeniť na individuálnu bytovú výstavbu (pri ČOV), ostatná časť bude
výhľad IBV.
9. Pri cintoríne a pri zbernom dvore navrhnúť izolačnú zeleň
10. Doplniť IBV do lokality „Stará hora“ + cesta, časť lokality bude zaradená do
návrhu a časť výhľadu
11. Zapracovať centrálnu zónu obce do územného plánu obce
12. Zapracovať do územného plánu obce hromadnú bytovú výstavbu do lokality A1
– 2 Brehy II.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
A) u r č u j e :
plat starostky v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostke Obce Kľačany,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.
1. Štatistický úrad SR dňa 6.marca 2015 zverejnil priemernú mesačnú mzdu za rok 2014 vo
výške 858 €.
B) k o n š t a t u j e :
Obec Kľačany má k 31.12.2014 počet obyvateľov 1042 a je zaradená do 3. skupiny s počtom
obyvateľov od 1001 do 3000 s násobkom 1,98, starostke obce prináleží základný plat vo výške
1 698,84 € . Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva navrhli zvýšenie základného platu o 30

%, čo je 509,652 € so spätnou platnosťou od 01.01.2015. Celkový plat činí 2 208,492 €
zaokrúhlene 2 209,00 -€. brutto.

C) s c h v a ľ u je:
Plat starostky vo výške: 2 209,00 € brutto so spätnou platnosťou od 1.1.2015
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
s c h v a ľ u je doplnenie člena za Obecné zastupiteľstvo Obce Kľačany do Rady ZŠ
s MŠ v Kľačanoch:
p. Kubičku Mariána
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
n e s c h v a ľ u j e žiadosť p. Černého Dušana o neúčtovanie poplatkov za plynomer.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 20. 03. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

