Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
Uznesenia č. 49 - 53
zo dňa 30. 09. 2015
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 ..................
1. 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.
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 .........................

2. 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:
6/6
Proti:
0/6
Zdržali sa:
0/6
Dňa 30. 09. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

3. 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 ..................

4. 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 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.
5. 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 ..................

