ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2015
o 17:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici

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
Prerokovanie správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovou závierkou
5. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Kľačany za rok 2014
6. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2016
7. Schválenie mimoriadnej odmeny poslancom
8. Zrušenie uznesenie č. 50/2015
9. 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 a p.
Tatiane Bolton bytom 920 64 Kľačany 149
10. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2016
11. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016
12. Schválenie VZN č. 2/2015 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
zástupcu starostu, členov komisií v Obci Kľačany
13. Schválenie Návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
14. Schválenie ceny vody za 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v Obci Kľačany na
rok 2016
15. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
16. Diskusia
17. Záver
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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 p. Ivana Uhlíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Jana Juríková a p. Marcel Nič.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode p. poslanec Vladimír Cepko navrhol presunúť bod 12 po 7 bode
programu.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Prerokovanie správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovou závierkou
5. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Kľačany za rok 2014
6. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2016
7. Schválenie mimoriadnej odmeny poslancom
8. Schválenie VZN č. 2/2015 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
zástupcu starostu, členov komisií v Obci Kľačany
9. Zrušenie uznesenie č. 50/2015
10. 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 a p.
Tatiane Bolton bytom 920 64 Kľačany 149
11. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2016
12. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016
13. Schválenie Návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
14. Schválenie ceny vody za 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v Obci Kľačany na
rok 2016
15. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
16. Diskusia
17. Záver
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhovanej
zmeny: Presun bodu č. 12 za bod č. 7:
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Prerokovanie správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Kľačany
k 31.12.2014, ktorú vypracoval za konsolidovaný celok materskej spoločnosti Obce Kľačany
zodpovedný audítor Ing. Jozef Adamkovič dňa 23.10.2015 predniesla ekonómka OcÚ
p. Ivana Uhlíková
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky Obce Kľačany k 31.12.2014.
Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

5. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Kľačany za rok 2014.
Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce Kľačany
za rok 2014. Správu nám predniesla ekonómka OcÚ p. Ivana Uhlíková
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Konsolidovanú výročnú správu Obce
Kľačany za rok 2014“
Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

6. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2016.
Starostka vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Ivetu Bendovú, aby predniesla návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.
Po prečítaní návrhu predniesla svoje pripomienky Mgr. Irena Hofferová:
1. Žiada doplniť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v bode 2 kontrola
účtovných a pokladničných dokladov - „Obce Kľačany“.
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2. Žiada kontrolu kompletne všetkých VZN, nakoľko niektoré sú ešte v slovenských
korunách a túto úlohu dali aj predchádzajúcej kontrolórke, ktorú ale nestihla splniť,
nakoľko sa vzdala funkcie.
3. Žiada po každej kontrole predložiť na najbližšom zastupiteľstve správu o vykonanej
kontrole od Ing. Ivety Bendovej. Na to jej Ing. Bendová odpovedala, že obecnému
zastupiteľstvu sa predkladá ročná správa, ale pokiaľ si to Mgr. Irena Hofferová, resp.
obecné zastupiteľstvo žiada, bude jej predkladať všetky správy o kontrolách.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie
„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016“
a zároveň poveruje hlavnú kontrolórku obce k výkonu kontroly podľa predloženého
plánu kontrolnej činnosti.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, §
18 písm. f, ods. 1, písm. b) hlavný kontrolór predkladá OZ raz za šesť mesiacov návrh
Plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v OZ
zverejnený spôsobom obvyklým.
Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

7. Schválenie mimoriadnej odmeny poslancom
Uznesenie č. 55/2015
V zmysle platného VZN č. 1/2010 „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
starostu, zástupcu starostu, členov komisií a hlavného kontrolóra v obci Kľačany“ a to čl.
VIII. „Mimoriadna odmena poslancom obecného zastupiteľstva bod. 2 na návrh starostu obce
Kľačany OZ schvaľuje mimoriadne odmeny v navrhovanej výške:
p. Marcel Nič 200,- € brutto
Za prijatie:

5/6

Proti:
Zdržali sa:

0/6
1/6

(Mgr. Irena Hofferová, Ing. Jana Juríková, p. Marek Ďuriš,
p. Marian Kubička, p. Vladimír Cepko)
(p. Marcel Nič)

p. Milan Poláčik 200,- € brutto
Za prijatie:

6/6

Proti:
Zdržali sa:

0/6
0/6

(Mgr. Irena Hofferová, Ing. Jana Juríková, p. Marek Ďuriš,
p. Marian Kubička, p. Vladimír Cepko, p. Marcel Nič)

Strana 4 z 16

Mgr. Irena Hofferová 200,- € brutto
Za prijatie:

5/6

Proti:
Zdržali sa:

0/6
1/6

(Ing. Jana Juríková, p. Marek Ďuriš, p. Marcel Nič
p. Marian Kubička, p. Vladimír Cepko)
(Mgr. Irena Hofferová)

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

8. Schválenie VZN č. 2/2015 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
zástupcu starostu, členov komisií v Obci Kľačany.
Príslušné VZN bolo vypracované na OcÚ, bolo zverejnené na 15 dní pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva na webe aj na úradnej tabuli. V lehote do 10 dní po zverejnení návrhu
VZN, môže každý občan alebo poslanec obecného zastupiteľstva pripomienkovať, resp.
podať návrhy na zmenu VZN. Toto využila Mgr. Irena Hofferová, ktorá 27. 11. 2015 doručila
na OcÚ Pripomienky k návrhu VZN, ktoré boli zaevidované v registratúrnom denníku na
OcÚ pod číslom 701/2015. Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení podľa
§ 6 ods. 7 vyhodnoteniu pripomienok sa musí písomne odpovedať do 3 dní pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva. Tento termín bol dodržaný.
Starostka obce predniesla všetky pripomienky, ktoré podala Mgr. Irena Hofferová a taktiež
k nim svoje vyjadrenie. Po prednesení sa o slovo prihlásila Mgr. Irena Hofferová, ktorá sa
opýtala, prečo v materiáloch na OZ nemali zapracované zmeny ako by to malo vyzerať.
Schválenie navrhovaných zmien v pripomienkach:
Pripomienka č. 1:
V § 3 vypustiť bod 3.
V návrhu VZN v § 3 bod 3 sa presunul do bodu 2 v nasledovnom znení viď nižšie.
A) v § 3 bod 2 zmeniť do nasledovného znenia:
Všetky odmeny poslancov v zmysle týchto Zásad, okrem mimoriadnych odmien, ktorých
termín vyplatenia bude súčasťou uznesenia schvaľujúceho priznanie mimoriadnej odmeny, sa
vyplácajú raz ročne za príslušný rok vo výplatách za mesiac november vo výplatnom termíne
v mesiaci december
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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Pripomienka č. 2
B) v § 3 v bode 2) a v bode 4) doplniť termín a spôsob výplaty odmien „členov komisií –
neposlancov“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
Pripomienka č. 3
K tejto pripomienke sa vyjadrila Mgr. Irena Hofferová a vysvetlila prečo žiada vypustiť bod
„Odmena nepatrí poslancovi, ktorý sa nezúčastní na viac ako 50% zasadnutí OZ v príslušnom
roku bez ospravedlnenia a udania dôvodu neúčasti“. V starom VZN tento bod nebol
zapracovaný, nakoľko zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá povinnosť poslancovi zúčastňovať sa
na zasadnutiach OZ. Žiadna sankcia za to nie je. Zákon rieši neúčasť poslancov nasledovne,
ak sa nezúčastní ani na jednom zasadnutí počas celého roka, tak mandát poslanca zaniká.
Páni poslanci Cepko a Kubička sa vyjadrili, že u nich nehrozí, že by sa nezúčastňovali na
zasadnutiach OZ bez uvedenia dôvodu resp. ospravedlnenia sa.
C) v § 4 návrhu vypustiť písm. c) v znení
Odmena nepatrí poslancovi, ak sa nezúčastní na viac ako 50 % zasadnutí OZ v príslušnom
roku bez ospravedlnenia a udania dôvodu neúčasti
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/6 (Mgr. Hofferová, Vladimír Cepko, Marian Kubička,
Marcel Nič)
0/6
2/6 (Ing. Jana Juríková, Marek Ďuriš)

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
Pripomienka č. 4
K tejto pripomienke sa taktiež vyjadrila Mgr. Irena Hofferová a vysvetlila prečo žiada doplniť
slovo zástupcu a to nasledovne: „Mimoriadne odmeny poslancov môžu byť diferencované
v závislosti od úloh aké poslanec plní, koľko času venuje svojej funkcii a ako napomáha
samospráve obce. Výšku týchto odmien na návrh zástupcu starostu obce schvaľuje OZ
prijatím uznesenia“.
Podľa Mgr. Ireny Hofferovej je zástupca starostu osoba medzi starostom a poslancami,
pretože starosta môže povedať, že nedá odmenu nikomu a pritom by si poslanci tú odmenu
zaslúžili.
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D) v § 5 návrhu bod 2) v druhej vete pred slovo „starostu“ doplniť slovo „zástupcu“
Pripomienke nebolo vyhovené. Ako dôvod uviedla starostka, že nie je morálne, aby si
zástupca starostu, ktorý je zároveň aj poslancom a má právomoci ako zástupca starostu určené
starostom, sám sebe navrhol právomoci vo VZN a chcel rozhodovať o prideľovaní
mimoriadnych odmien iba sám a zároveň tým vylúčil z tohto procesu starostu a aj ostatných
poslancov. Na návrh starostky upraviť text do znenia VZN nasledovne:
-

Mimoriadne odmeny poslancov môžu byť diferencované v závislosti od úloh ako
poslanec plní, koľko času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce.
Výšku týchto odmien na návrh starostu obce alebo poslanca OZ schvaľuje OZ prijatím
uznesenia.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
Pripomienka č. 5
V § 6 návrhu v úvodnej vete bodu 1) vypustiť slová „podľa § 25 ods. 8 Zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.
Pripomienka č. 6
V § 8 návrhu bod 1) vypustiť.
Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.

Pripomienka č. 7
V § 8 návrhu bod 2) vypustiť.
Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.

Pripomienka č. 8
V § 8 návrhu bod 3) vypustiť a vložiť ho ako bod 4) do §-u 7.
Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.
Pripomienka č.9
V § 8 návrhu bod 4) vypustiť a presunúť ho do § 4.
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Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.
Pripomienka č. 10
V § 8 návrhu bod 5) v prvej vete vypustiť text „a zaevidované v registratúrnom
denníku“.
Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.

Pripomienka č. 11
V § 8 návrhu vypustiť bod 6.
Pripomienke bolo vyhovené. Iba formálna úprava.

Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh VZN č. 2/2015 Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, členov komisií v Obci Kľačany so
zapracovaním navrhnutých a schválených zmien podľa hlasovania k jednotlivým
pripomienkam.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

9. Zrušenie uznesenia č. 50/2015
Zrušenie uznesenia starostka vysvetlila tým, že týmto uznesením č. 50/2015 bol schválený
predaj pozemku parc. č. 1484/109 p. Jane Opálkovej. V lehote do 30 dní mala zaplatiť za
uvedený pozemok. K zaplateniu neprišlo, nakoľko si to p. Jana Opálková rozmyslela a dala si
novú žiadosť na OcÚ, kde žiada o kúpu pozemku č. 1484/109 aj s dcérou Tatianou Bolton.
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní návrhu na zrušenie uznesenia č. 50/2015
toto zrušuje.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6
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Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
10. 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 a p.
Tatiane Bolton bytom 920 64 Kľačany 149
Dňa 16. 10. 2015 bola na OcÚ doručená žiadosť od p. Jany Opálkovej a Tatiany Bolton obe
bytom 920 64 Kľačany 149 o odkúpenie pozemku parc. číslo 1484/109 o výmere 765 m2
Uznesenie č. 58/2015
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 a p.
Tatiane Bolton, 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 sú 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 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

11. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2016
Starostka obce informovala prítomných o podaných žiadostiach na dotácie z rozpočtu obce na
rok 2016. Všetky boli podané v stanovenom termíne a to do 31. 10. 2015. Boli zaevidované
v registratúrnom denníku OcÚ.
Starostka obce nemá povinnosť uvedených žiadateľov pozývať, aby sa zúčastnili na zasadnutí
OZ pri schvaľovaní dotácií.
Za Minix s. r. o. bol prítomný na zasadnutí OZ p. Jaroslav Černý.
ZA MX TEAM bola prítomná p. Jana Hornáková.
Za RC Aeroklub Hlohovec – Kľačany o.z. prišla pred zasadnutím OZ p. Mária Černá s p.
Radovanom Černým, ale zo zdravotných dôvodov sa nemohli zúčastniť celého zasadnutia.
Výška požadovanej dotácie od obce:
RC Aeroklub Hlohovec – Kľačany o.z. – 1 700,- EUR
Minix s.r.o. – 5 000,- EUR
MX TEAM KĽAČANY – 3 000,- EUR
Bežecký klub 2000 – 1 500,- EUR
OFK Kľačany – 7 700,- EUR + 10 000,- EUR
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Poslanci hlasovali za jednotlivé žiadosti a následne za sumy, ktoré budú v roku 2016
poskytnuté formou dotácie :
A) Dotácia na rok 2016 pre RC Aeroklub Hlohovec – Kľačany o.z.
Dotácia pre RC Aeroklub Hlohovec- Kľačany o.z. z rozpočtu obce na rok 2016 bude
poskytnutá vo výške 200,- EUR. Dotácia sa poskytuje na úhradu nákladov : na účel
reprezentácie miestneho klubu na letecko-modelárskych športových podujatiach
s vyznačením príslušnosti ku klubu.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

B) Dotácia na rok 2016 pre Minix s.r.o Palkovičova 25/3 Nové mesto nad Váhom
Dotácia pre Jaroslav Černý Kľačany o.z. z rozpočtu obce na rok 2016 bude
poskytnutá vo výške 1000,- EUR. Dotácia sa poskytuje na úhradu nákladov : na
účel príspevok na štartovné a licenciu na rok 2016
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

C) Dotácia na rok 2016 pre MX TEAM Kľačany.
Dotácia pre MX TEAM z rozpočtu obce na rok 2016 bude poskytnutá vo výške
1 500,- EUR. Dotácia sa poskytuje na úhradu nákladov :
štartovné, benzín do
motorky na preteky, nafta do auta na preteky, olej do motorky a to maximálne spolu
do výšky poskytnutej dotácie.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

D) Dotácia na rok 2016 pre Bežecký klub 2000
Dotácia pre Bežecký klub 2000 z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 1 500,EUR.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Strana 10 z 16

E) Dotácia na rok 2016 pre OFK Kľačany
Dotácia pre OFK Kľačany z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 7 500,- EUR na
činnosť OFK
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Žiadosti sú prílohou zápisnice
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe predložených žiadostí o dotáciu na rok 2016
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v celkovej sume 11 200,00 €, z toho RC Aeroklub
Hlohovec – Kľačany o z. vo výške 200,- €, Minix, s.r.o vo výške 500,- €, Bežeckému klubu 2
000 vo výške 1 500,- €, MX Teamu vo výške 1 500,00 €, OFK Kľačany vo výške 7 500,00 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

12. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Starostka obce vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Ivetu Bendovú, aby predniesla
stanovisko k rozpočtu na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018 Obce
Kľačany.
Starostka obce vyzvala p. Ivanu Uhlíkovú, aby predniesla návrh rozpočtu na rok 2016
a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018 Obce Kľačany.
Poslanci OZ navrhli nasledovné zmeny:
 bežné výdavky Odd. 01.1.1 položka 614 Odmeny – doplniť „odmeny pracovníkom
OcÚ“
 bežné výdavky Odd. 06.6.0 položka 637 027 Multiihrisko odmeny mimopracovného
pomeru opraviť na sumu 360,- EUR (r. 2016, 2017, 2018)
 bežné výdavky Odd. 08.1.0 položka 642 002-2 Minix s. r. o. opraviť na sumu 1000,EUR (r. 2016, 2017, 2018)
 bežné výdavky Odd. 10.4.0 položka 642024 príspevok na DD René Kandera opraviť
na sumu 680,- EUR (r. 2016, 2017, 2018)
 -kapitálové výdavky Odd. 01.1.1 položka 717002 Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ
opraviť na sumu 18500,- EUR (r. 2016)
 kapitálové výdavky Odd. 06.2.0 položka 717001 Detské ihrisko realizácia nových
stavieb opraviť na sumu 17500,- EUR (r. 2016)
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Rozpočet pripomienkoval p. Radomír Sečány a položil otázku poslancom, koľko času
venovali príprave rozpočtu na rok 2016. Ďalej pripomienkoval položku v rozpočte 610 –
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, kde je navýšená suma na 83500,- EUR v roku 2016
oproti roku 2014, kde bola suma plnenia cca 51000,- EUR.
P. Radomír Sečány položil otázku, prečo obec neberie úvery, ale čerpá vlastné finančné
zdroje „prežierajú sa vlastné peniaze“, nie je dokončená IBV, nie sú opravené cesty
a chodníky.
P. Dušan Černý pripomienkoval položku Verejné osvetlenie, elektrika 7000,- EUR, že ostala
nezmenená oproti predchádzajúcim rokom, hoci bolo namontované úsporné LED osvetlenie.
Uznesenie č. 60/2015
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kľačany
k rozpočtu na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený rozpočet
zapracovaných pripomienok a zmien k návrhu rozpočtu na rok 2016.

vrátane

Rozpočet
na rok 2016
v€
Bežné príjmy

776 766,00

Kapitálové príjmy

60 000,00

Vlastné príjmy školy

10 000,00

Príjmy spolu

846 766,00
Rozpočet
na rok 2016
v€

Bežné výdavky

762 879,0

Kapitálové výdavky

83 887,00

Finančné
výdavkové
Výdavky spolu
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

operácie

0,00
846 766,00

6/6
0/6
0/6

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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C) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Vlastné príjmy školy
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2017
v€
776 766,00
60 000,00
10 000,00
846 766,00

Rozpočet na
rok 2018
v€
776 766,00
60 000,00
10 000,00
846 766,00

Rozpočet na
rok 2016
v€
762 879,00
83 887,00
0,00

Rozpočet na
rok 2017
v€
762 879,00
83, 887,00
0,00

846 766,00

846 766,00

Dňa 15.12.2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ......................
D) Starostka obce je oprávnená vykonať rozpočtové oprávnenia podľa Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov § 14 ods. 2 písm. a) v sume do 2000,- EUR. Celková výška
schválených príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená.

Za prijatie:

4/6

Proti:
Zdržali sa:

2/6
0/6

(p. Marek Ďuriš, Mgr. Irena Hofferová, p. Vladimír
Cepko, p. Marian Kubička)
(Ing. Jana Juríková, p. Marcel Nič)

Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

13. Schválenie Návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Kľačany
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

14. Schválenie ceny vody za 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v Obci Kľačany na
rok 2016
Uznesenie č. 62/2015
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 2016
vo výške 0,40 € za 1 m3.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

15. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Uznesenie č. 63/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
A) zmenu rozpočtu 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 „Príjmy“ , slovné označenie „ vlastné príjmy RO/ZŠ
s MŠ“ , suma rozpočtovaných príjmov 11 190,39 €, suma navýšených príjmov
13 794,24 €
Výdavky:
- funkčná klasifikácia 09.1.1.2, slovné označenie „vlastné príjmy RO/ZŠ s MŠ,
suma rozpočtovaných výdavkov 11 190,39 €, suma výdavkov po navýšení
13 794,24
B) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z.z., presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Výdavky:
- funkčná klasifikácia 01.1.1, ekonomická klasifikácia 717 002, slovné označenie
„Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ“ suma rozpočtovaných výdavkov 6 000,- €,
suma výdavkov po navýšení 10 000,- €
Výdavky
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-

funkčná klasifikácia 04.6.0, ekonomická klasifikácia 717 002, rekonštrukcia
chodníkov a premostenia, suma rozpočtovaných výdavkov 97 000,. €, suma
výdavkov po znížení 93 000,- €

Za prijatie:

5/6

Proti:
Zdržali sa:

1/6
0/6

(Mgr. Irena Hofferová, Ing. Jana Juríková, p. Marcel Nič,
p. Marian Kubička, p. Vladimír Cepko)
(p. Marek Ďuriš)

Dňa 15. 12. 2015, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

16. Diskusia
 Viliam Malík sa ohlásil ohľadom odpustenia daní pre verejnoprospešných
pracovníkov,
 starostka mu na to odpovedala, že každý občan SR má daňovú povinnosť a dane sa
nedajú odpustiť,
 p. Marek Ďuriš poprosil o vyhlásenie do miestneho rozhlasu, aby deti nehádzali
pirátov ľudom do dvorov,
 starostka obce mu na to odpovedala, že sa vyhlási.
 Mgr. Hofferová sa prihlásila o slovo a informovala sa, kedy budú vypracované
smernice ohľadom kamerového systému, ďalej sa spýtala, či bol zakúpený
notebook pre hlavnú kontrolórku obce,
 na to jej starostka obce odpovedala, že áno bol zakúpený notebook, ale bude jej
k dispozícii na obecnom úrade a nebude ho nosiť domov,
 p. Dušan Černý položil otázku, či bola spravená kontrola uznesení, ako bolo
povedané na minulom zasadnutí OZ, prečo boli menené gamatky na pošte, kotol
v NS ide naplno ale priestory potravín nedokáže vykúriť, pripomienkoval
zverejňovanie faktúr, kde našiel faktúru na závesy do NPZ v hodnote 148,- EUR,
čo sa mu zdá zbytočne drahé, pripomienkoval rekonštrukciu domu smútku, ktorá sa
mu zdala predražená, cesty, ktoré robili Nedelkovci sú podľa neho zle spravené,
okrem uličky.
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Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 15. 12. 2015
Overovatelia:
Ing. Jana Juríková

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

p. Marcel Nič

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

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