ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 21. 03. 2016
o 17:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici

Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Ospravedlnení poslanci:
Hlavná kontrolórka obce:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
7 poslancov – Mgr. Irena Hofferová, Ing. Jana Juríková
p. Marek Ďuriš, p. Vladimír Cepko, p. Marcel Nič,
p. Marian Kubička, p. Milan Poláčik
Ing. Jana Juríková sa ospravedlnila o 20:15 hod.
Ing. Iveta Bendová
Bc. Monika Vívodíková
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 1484/83 reg.
„C“ vo výmere 746 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jane Gulovej, bytom Manckovičova 2407/11 920 01
Hlohovec a p. Martinovi Martonkovi, bytom 956 12 Preseľany 532
5. Správa nezávislého audítora OZ Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k
31.12.2015
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
7. Správa z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku
2015
8. Prerokovanie žiadostí občanov na rok 2016 o odpustenie poplatku za TKO na základe
ich dlhodobého pobytu mimo Obce Kľačany
9. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015
10. Úprava uznesenia č. 25/2015
11. Úprava uznesenia č. 29/2015 bod E)
12. Prerokovanie a schválenie VZN č. 01/2016 „Zmeny a doplnky 01/2015 Územného
plánu Obce Kľačany“
13. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
14. Prerokovanie návrhu na zrušenie vykurovania predajne potravín v NS z centrálneho
vykurovania budovy plynovým kotlom
15. Informácia starostky o dianí v obci
16. Diskusia
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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 7 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Bc. Monika Vívodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Jana Juríková a p. Marcel Nič.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Mgr. Hofferová navrhla zmeniť bod č. 10. Úprava uznesenia č. 25/2015 na Prijatie
uznesenia o plate starostu a bod č. 11. Úprava uznesenia č. 29/2015 bod E) na Prijatie
uznesenia o plate hlavného kontrolóra obce.
P. Ďuriš navrhol pridať za bod 12. nový bod Vyhlásenie výberového konania na
vykonanie architektonickej vizualizácie obce, ďalej p. Ďuriš navrhol pridať za bod 14.
nový bod Určenie zapisovateľa do kroniky a do pamätnej knihy.
Na to starostka obce reagovala, že najskôr treba spracovať štatút kronikára a schváliť
ho a následne sa môže určiť zapisovateľ kroniky.
Starostka obce dala o každej navrhovanej zmene hlasovať.
a) Zmena bodu č. 10. Prijatie uznesenia o plate starostky obce Ing. Emílie
Cvíčelovej
Za prijatie:

5/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
2/7

(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová, p. Cepko,
p. Kubička, p. Ďuriš)
(p. Poláčik, p. Nič)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
b) Zmena bodu č. 11. Prijatie uznesenia o plate hlavného kontrolóra obce
Ing. Ivety Bendovej
Za prijatie:

5/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
2/7

(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová, p. Cepko,
p. Kubička, p. Ďuriš)
(p. Poláčik, p. Nič)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
c) Pridanie bodu 13. Vyhlásenie výberového konania na architektonické práce na
vizualizáciu obce
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Za prijatie:

5/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
2/7

(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová, p. Cepko,
p. Kubička, p. Ďuriš)
(p. Poláčik, p. Nič)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
d) Pridanie bodu č. 16. Určenie zapisovateľa do pamätnej knihy
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
1/7

(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová, p. Cepko,
p. Kubička, p. Nič, p. Ďuriš)
(p. Poláčik)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

Uznesenie č. 01/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhovaných
zmien:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/83 reg.
„C“ vo výmere 746 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jane Gulovej, bytom Manckovičova 2407/11 920 01
Hlohovec a p. Martinovi Martonkovi, bytom 956 12 Preseľany 532
5. Správa nezávislého audítora OZ Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k
31.12.2015
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
7. Správa z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku
2015
8. Prerokovanie žiadostí občanov na rok 2016 o odpustenie poplatku za TKO na základe
ich dlhodobého pobytu mimo Obce Kľačany
9. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015
10. Prijatie uznesenia o plate starostky obce Ing. Emílie Cvíčelovej
11. Prijatie uznesenia o plate hlavného kontrolóra Ing. Ivety Bendovej
12. Prerokovanie a schválenie VZN č. 01/2016 „Zmeny a doplnky 01/2015 Územného
plánu Obce Kľačany“
13. Vyhlásenie výberového konania na architektonické práce na vizualizáciu obce
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14. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
15. Prerokovanie návrhu na zrušenie vykurovania predajne potravín v NS z centrálneho
vykurovania budovy plynovým kotlom
16. Určenie zapisovateľa do pamätnej knihy
17. Informácia starostky o dianí v obci
18. Diskusia
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
1/7

(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová, p. Cepko,
p. Kubička, p. Nič, p. Ďuriš)
(p. Poláčik)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
4. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/83 reg.
„C“ vo výmere 746 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jane Gulovej, bytom Manckovičova 2407/11 920 01
Hlohovec a p. Martinovi Martonkovi, bytom 956 12 Preseľany 532
Žiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 14. 09. 2015 od p. Jany Gulovej, bytom
Manckovičova 2407/11 920 01 Hlohovec a p. Martina Martonku, bytom 956 12 Preseľany
532 na kúpu pozemku parc. č. 1484/83 vo výmere 746 m2.
Uznesenie č. 02/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/83 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 746 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 Gulovej, bytom Manckovičova 2407/11 920 01
Hlohovec a p. Martinovi Martonkovi, bytom 956 12 Preseľany 532. Celková suma za
predávaný pozemok je 21 044,66 €. 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 „H‟ 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:

7/7
0/7
0/7

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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5. Správa nezávislého audítora OZ Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k
31.12.2015
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015, ktorú vypracoval za
konsolidovaný celok materskej spoločnosti Obce Kľačany zodpovedný audítor Ing. Jozef
Adamkovič dňa 07. 03. 2016 predniesla ekonómka OcÚ p. Ivana Uhlíková.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2015.
Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015
Starostka vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Ivetu Bendovú, aby predniesla správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.
Po prečítaní návrhu sa o slovo prihlásila Mgr. Irena Hofferová s otázkou, kedy má hlavná
kontrolórka obce naplánovanú kontrolu všetkých VZN, nakoľko túto kontrolu žiadala na
poslednom zasadnutí OZ.
Starostka obce na to reagovala, že OZ môže dávať úlohy hlavnému kontrolórovi, ako
kontrolovať ekonomické veci a dodržiavanie VZN, ale kontrola správnosti VZN je právny akt
a to kontrolór nevykonáva.
Mgr. Hofferová podotkla, že v zákone je uvedená kontrola aktuálnosti právnych predpisov
obce.
Ing. Bendová na to reagovala, že kontrolovala aktuálnosť VZN a bude ich treba postupne
prepracovať, čo je úloha pani starostky.
Mgr. Hofferová požiadala o písomné informovanie od kontrolórky obce o takejto kontrole
VZN.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie „Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015“
Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

7. Správa z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku
2015
Starostka vyzvala hlavnú kontrolórku obce Ing. Ivetu Bendovú, aby predniesla správu
z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií.
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Hlavná kontrolórka obce Ing. Bendová sa vyjadrila k jednotlivým vyúčtovaniam dotácií, že sú
v poriadku.
Vyúčtovanie dotácie OFK pripomienkovala, že nebolo spravené jednoduché účtovníctvo
a odmeny za vykonané činnosti boli vyplácané len na základe čestného prehlásenia a to nie je
v súlade so zákonom.
Starostka obce dodala, že predseda OFK bol prizvaný na OcÚ, kde bol na tieto nedostatky
upozornený starostkou obce a nezávislým audítorom obce.
Mgr. Hofferová za OZ uložila hlavnej kontrolórke úlohu skontrolovania dokladov OFK v
mesiaci máj a v mesiaci október 2016.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie „Správu
z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku
2015“
Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

8. Prerokovanie žiadostí občanov na rok 2016 o odpustenie poplatku za TKO na základe
ich dlhodobého pobytu mimo Obce Kľačany
Starostka obce predniesla žiadosti o odpustenie poplatku za TKO.


Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie žiadosti
občanov s tým, že odporúča starostke obce vyhovieť žiadostiam v zmysle
platného VZN č. 3/2012 § 24

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............

9. Správa o plnení rozpočtu obce k 31. 12. 2015
Starostka obce vyzvala ekonómku obce p. Uhlíkovú, aby stručne predniesla plnenie rozpočtu.


Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie „Správu
o plnení rozpočtu za rok 2015“

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...............
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10. Prijatie uznesenia o plate starostu
p. Milan Poláčik navrhol zvýšenie platu starostky o 10 %. Tento návrh odôvodnil tým, že
starostka vykonala veľa práce v minulom roku - prerobenie zasadačky novej požiarnej
zbrojnici, priestorov obecného úradu, vybudovanie detského ihriska, rekonštrukcia materskej
škôlky a domu smútku, rekonštrukcia studne a iné. p. Marek Ďuriš navrhol zníženie platu
starostky o 10%. Tento návrh odôvodnil tým, že poslanci nemajú prehľad o situácii v obci,
nemôžu kontrolovať starostu a udeľovať mu úlohy a riadiť ho.
Starostka mu na to odpovedala, že starosta je postavením na úrovni OZ, nemôžu ho poslanci
riadiť a ukladať mu úlohy a musia sa naučiť rešpektovať osobu starostu a jeho postavenie
v obci. Zároveň starostka poznamenala, že poslancov informovala na pravidelných
pracovných stretnutiach na OcÚ pred zasadnutím OZ, taktiež si poslanci môžu informácie
vyžiadať priamo od starostky na obecnom úrade.
Starostka dala o jednotlivých návrhoch hlasovať:
a) Zvýšenie základného platu starostky obce o 40%
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

2/7
3/7
2/7

(p. Poláčik, p. Nič)
(Mgr. Hofferová, p. Cepko, p. Ďuriš)
(Ing. Juríková, p. Kubička)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
b) Zvýšenie základného platu starostky obce o pôvodných 30%
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

3/7
0/7
4/7

(Ing. Juríková, p. Poláčik, p. Nič)
(Mgr. Hofferová, p. Cepko, p. Kubička, p. Ďuriš)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
c) Zvýšenie základného platu starostky obce o 20%
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

(Mgr. Hofferová, p. Cepko, p. Poláčik, p. Nič,
p. Kubička, p. Ďuriš)
(Ing. Juríková)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
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Uznesenie č. 03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe Zákona č. 377/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov, v ktorom sa novelizáciou zákona vypúšťajú v
§ 4 zák. odseky 4 a 9 :
A) konštatuje, že prijatím uznesenia č. 25/2015 zo dňa 20.3.2015 bol plat starostky obce
Ing. Emílie Cvíčelovej vypočítaný podľa § 4 ods. 2 s navýšením o 30 % a na základe
§ 4 ods. 9 Zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov stanovený pevnou
sumou v € čo je od 1.1.2016 v rozpore s uvedenou novelizáciou citovaného zákona;
B) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1. 1.2016 zvýšenie
minimálneho platu starostky obce Ing. Emílie Cvíčelovej o 20 %.
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

(Mgr. Hofferová, p. Cepko, p. Poláčik, p. Nič,
p. Kubička, p. Ďuriš)
(Ing. Juríková)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

11. Prijatie uznesenia o plate hlavného kontrolóra obce
p. Milan Poláčik navrhol zvýšenie platu hlavného kontrolóra obce o 30%. Starostka obce dala
o tomto návrhu hlasovať:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

2/7
0/7
5/7

(p. Poláčik, p. Nič)
(Mgr. Hofferová, Ing. Juríková, p. Cepko, p. Kubička,
p. Ďuriš)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
Uznesenie č. 04/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v zmysle § 18 c) ods. 1 až 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A) konštatuje, že na základe uznesenia č. 29/2015 zo dňa 20.3.2015 písm. E) obecné
zastupiteľstvo schválilo plat hlavného kontrolóra vo výške 265,- € brutto, ktorého
suma po zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
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na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok už nie
je správna.
B) neschvaľuje na základe § 18c ods. 5 mesačnú odmenu 30 % z mesačného platu.
Na vyjadrenie Mgr. Hofferovej výška mesačnej odmeny hlavného kontrolóra obce bude
prerokovaná až po vykonaní úloh - kontrol, ktoré jej OZ uložilo.

12. Prerokovanie a schválenie VZN č. 01/2016 „Zmeny a doplnky 01/2015 Územného
plánu Obce Kľačany“
Starostka obce predniesla správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov
01/2015 Územného plánu obce KĽAČANY, oboznámila prítomných so stanoviskami
a pripomienkami a takisto s výsledkom preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2015
Územného plánu Obce KĽAČANY Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej
politiky a bytovej politiky.
Uznesenie č. 05/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce KĽAČANY po prerokovaní :
A) Berie na vedomie
1. správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 01/2015 Územného
plánu obce KĽAČANY (príloha č. 1)
2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu Obce KĽAČANY
3. výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu Obce
KĽAČANY Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25
stavebného zákona, zo dňa 10. 02. 2016 č. j. OU-TT-OVBP1-2016009126/Ti.
B) Schvaľuje
1. Zmeny a doplnky 01/2015 Územného plánu Obce KĽAČANY
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
2. vyhodnotenie pripomienok - výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatnených pri
prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce KĽAČANY
(príl.č. 2)
Za prijatie:

7/7
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Proti:
Zdržali sa:

0/7
0/7

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
3. VZN č. 01/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2015
Územného plánu obce KĽAČANY
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
1/7

(Ing. Juríková, p. Cepko, p. Poláčik,
p. Kubička, p. Ďuriš)
(p. Hofferová)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
C) Ukladá
1. zabezpečiť zverejnenie VZN č. 01/2016 a záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2015
Územného plánu obce KĽAČANY - OcÚ
Termín : ihneď po schválení Zmien a doplnkov 1/2015 Územného plánu obce
KĽAČANY
2. označiť textovú časť Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce KĽAČANY,
hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou
Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce
KĽAČANY
3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce KĽAČANY
Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín : do 3 mesiacov po schválení Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu
obce KĽAČANY
4. zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2015 územného plánu obce KĽAČANY
v obci, na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky a na stavebnom
úrade (Spoločný stavebný úrad v Hlohovci)
Termín : do 3 mesiacov po schválení Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu
Obce Kľačany

13. Vyhlásenie výberového konania na architektonické práce na vizualizáciu obce
P. Marek Ďuriš sa k tomu vyjadril, že v obci je veľa dôležitých vecí, ktoré treba spraviť, veci
ktoré sú veľmi finančne nákladné a nedokážeme ich zafinancovať určite len zo svojich
zdrojov, tak by bolo dobré nájsť človeka, ktorý sa v týchto veciach pohybuje a má prehľad.
P. Cepko k tomu dodal, že by mohol byť nejaký projekt vypracovaný, aby tu fungovala
systémová práca. Takýto projekt by mohol byť na 20 rokov.
Jedná sa o projekt vizualizácie obce na niekoľko rokov, vypracovaný projekt sa dá občanom
k nahliadnutiu, ktorý následne môžu pripomienkovať.
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Starostka obce podotkla, že takýto projekt je veľmi finančne nákladný.
Mgr. Hofferová reagovala, že najskôr treba spraviť prieskum trhu.
Uznesenie č. 06/2016
OZ schvaľuje vykonať prieskum trhu na architektonickú vizualizáciu obce, v termíne
do konca júna 2016.
Za prijatie:

5/7

(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová p. Cepko,
p.Kubička, p. Ďuriš)

Proti:
0/7
Zdržali sa:
2/7
(p. Poláčik, p. Nič)
Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .................
14. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce informovala prítomných o rozpočtových opatreniach, následne dala priestor
poslancom, aby sa k jednotlivým položkám vyjadrili.
Poslanci OZ pripomienkovali, že strecha na základnej škole je v katastrofálnom stave a bude
s tým treba niečo spraviť. Sú tam hnilé hrady, ktoré treba čo najskôr opraviť.
Starostka obce na to reagovala, že tam pôjde pozrieť zamestnanec OcÚ p. Šemelák, aby
skonštatoval, či sa to dá dočasne opraviť aj svojpomocne.
Uznesenie č. 07/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
 Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 01.1.1 položka 716
kód zdroja 46 názov Prípravná a projektová dokumentácia upraviť na sumu
10 000 €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
 Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 09.1.1 položka
717 002 kód zdroja 46 názov Rekonštrukcia ZŠ s MŠ na sumu 33 000 €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
Strana 11 z 16

 Navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu oddiel 08.2.0 položka 717 002
kód zdroja 46 názov Rekonštrukcia kultúrneho domu na sumu 12 000 €
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
1/7

(Ing. Juríková, p. Poláčik, p. Cepko, p. Kubička,
p. Ďuriš, p. Nič)
(Mgr. Hofferová)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

15. Prerokovanie návrhu na zrušenie vykurovania predajne potravín v NS z centrálneho
vykurovania budovy plynovým kotlom
K tomuto bodu sa prihlásil o slovo p. Dušan Černý, ktorý poukázal na to, že minulý rok si dal
žiadosť na preskúmanie funkčnosti kúrenia, nakoľko mu predajňu nevykúrilo v chladných
dňoch na viac ako 17 stupňov a žiadal jeho následné odpojenie s tým, že si bude predajňu
vykurovať sám klimatizáciou a doteraz nebolo nič vykonané.
Na to mu starostka obce odpovedala, že tento bod bol prerokovaný minulý rok na zasadnutí
OZ s konštatovaním, že sa to bude riešiť až na začiatku vykurovacej sezóny, nakoľko sa to
nedá v lete riešiť. Na začiatku zimy bolo zistené, že p. Černý má v predajni termostat na
riadenie kúrenia nastavený na nízku teplotu cca 17 stupňov a z tohto dôvodu nebolo možné
vykúriť predajňu na vyššiu teplotu, ako bola nastavená na termostate.
Na kontrolu funkčnosti kúrenia v budove NS bol odpojený termostat v predajni potravín
a celé kúrenie bolo riadené kotlovým termostatom, ktorý bol nastavený na najnižšiu
vykurovaciu teplotu. Po týchto opatreniach boli priestory v NS vykúrené na teplotu, ktorá
vyhovovala aj pracovníčkam pošty a prestali z ich strany sťažnosti na nevykúrené priestory.
Keďže príčinou nedostatočného vykurovania bolo zlé nastavenie termostatu v predajni
potravín a nie porucha kotla, tak
bol termostat
presunutý do priestorov pošty
a naprogramovaný odborníkom podľa zadaných požiadaviek na vykurovanie. Na tieto
skutočnosti reagoval p. Černý oznámením, že nezaplatí faktúru za kúrenie, ktorá mu bola
doručená po vyúčtovaní. Pani Uhlíková mu odpovedala, že bude dostávať zálohové faktúry
na kúrenie a to podľa nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 08/2016
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na zrušenie vykurovania predajne potravín
v NS z centrálneho vykurovania budovy plynovým kotlom prijíma nasledovné opatrenia:
A) Schvaľuje odpojenie kúrenia z centrálneho vykurovania plynovým kotlom v predajni
potravín v budove nákupného strediska s tým, že nájomca zabezpečí vykurovanie na
svoje vlastné náklady a to od 1.9.2016. Nájomca po ukončení prenájmu priestorov
predajne potravín v NS zabezpečí vrátenie kúrenia do pôvodného stavu na vlastné
náklady.
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B) Poveruje starostku obce zabezpečiť odpojenie vykurovania predajne potravín do
najbližšej vykurovacej sezóny, zabezpečiť vyúčtovanie nákladov na vykurovanie do
1.9.2016
C) Poveruje starostku obce zabezpečiť doplnenie zmien do dodatku k nájomnej zmluve
uzatvorenej o prenájme nebytových priestorov s nájomcom predajne potravín v NS
a to zadaním vypracovania dodatku právnikovi, ktorý zabezpečuje právne služby pre
obec.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

1/6
0/6
5/6

(p. Poláčik)
(Mgr. Hofferová, p. Cepko, p. Nič, p. Kubička,
p. Ďuriš)

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

16. Určenie zapisovateľa do pamätnej knihy
P. Marek Ďuriš navrhol za zapisovateľa do pamätnej knihy p. Radoslava Kovalčíka,
nakoľko má aj svoju facebookovú stránku obce, kde zverejňuje obecné akcie a pod.
Uznesenie č. 09/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa do pamätnej knihy p. Radoslava Kovalčíka.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 21. 03. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
17. Informácia starostky o dianí v obci


Obec bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a to na
základe získaných ekonomických údajov, vrátane rozpočtovej zodpovednosti,
legislatívy, investičné aktivity a spokojnosť občanov s prácou starostu. Obec
Kľačany patrí medzi necelých 37,7 % obcí na Slovensku, ktoré v hodnotení uspeli
a získali „Pečať Rozvoja miest a obcí“.



Bola podaná žiadosť na ministerstvo školstva o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania (rekonštrukcia telocviční).
Starostka informovala, že na začiatku roka vyšla výzva na čerpania finančných
prostriedkov na rekonštrukciu verejných budov. U nás mohol byť podaný iba
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projekt na rekonštrukciu OcÚ. Projekt však nemohol byť podaný, nakoľko sme
nesplnili minimálny limit na čerpanie v sume 70 000 €.
Plánované investičné akcie na 2016: rekonštrukcia strechy KD, rekonštrukcia
NPZ, dokončenie rekonštrukcie na cintoríne (vonkajšie WC), rekonštrukcia OcÚ
(strecha, chodník, omietka a pripojenie na kanalizáciu), dokončenie rekonštrukcia
škôlky (bleskozvod, prístrešok nad schodmi, oplotenie, byt, zámková dlažba,
vstupná brána), vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ a iné...
Vyšla výzva na vybudovanie zberných dvorov, ak sa obec zapojí do tejto výzvy,
tak bude musieť dať vypracovať a podať projekt na realizáciu zberného dvora
s termínom do 30. 09. 2016,
Od 1. januára 2016 je správcom na cintoríne p. Jarmila Cvíčelová a Milan
Cvíčela, takže občania sa môžu obracať na ňu, ak bude treba nejaké problémy
riešiť,
Starostka obce informovala a prečítala anonym, ktorý bol doručený na OcÚ
a upozorňoval na vyhodený odpad z prečerpávačiek, ktorý zostal na brehu
potoka po ich čistení. Zároveň informovala, že už boli urobené nápravné
opatrenia, odpad bol odstránený a zamestnanci obce upozornení, že sa treba
vystríhať znečisťovaniu okolia po čistení kanalizácie a ak sa to stane, tak to treba
čo najskôr odstrániť.
Bola ukončená rekonštrukcia OcÚ (kancelárie, chodba, dvere, kuchyňka,WC,
rozhlasovňa).
Do konca mesiaca marca prebehne výrub stromov (orechy v škôlke, v škole, pri
OcÚ, vŕby pri odvodňovacom kanáli), tento výrub zdržalo rozhodnutie o povolení
výrubu.
Prebehne vyčistenie kanála pri záhrade p. Ballonovej a to následne po výrube vŕb.
Starostka obce informovala o mailoch od p. Ballonovej o možnosti výrubu
vŕbového porastu vedľa jej pozemku – týmto odpovedala Mgr. Hofferovej na jej
pripomienku z minulého zasadnutia OZ, že p. Ballonová si dala žiadosť na OcÚ
a nikto jej neodpovedal. Starostka týmto preukázala, že pani Ballonovej bolo
odpovedané a zároveň podotkla, že Mgr. Hofferová mylne informovala občanov
a nepreverila si dopredu skutočnosť a nebolo to prvýkrát.
V obci nainštalovaný kamerový systém bol zabezpečený podľa Zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, bola vykonaná jeho registrácia na
ministerstve vnútra a vypracovaná interná smernica, ktorá upresňuje jeho
používanie a obec bola označená tabuľka s nápisom, že je monitorovaná
kamerovým systémom.

18. Diskusia




p. Kováčiková sa prihlásila o slovo a opýtala sa na KTV, pretože na niektorých
programoch šumí zvuk a nedá sa to počúvať,
p. Marcel Nič jej na to odpovedal, že sa to bude riešiť, budú sa meniť všetky zdroje,
p. Kováčiková poukázala na blato a vytrhané kvety pri hrobe
Strana 14 z 16




























p. Marek Ďuriš vyzval p. Kovalčíka, aby predniesol svoj návrh o skrášlení obce
pred Veľkou nocou. Pán Kovalčík oboznámil prítomných, že pri kostole bude
veľkonočná výzdoba – ručne vyrobené veľkonočné vajcia, malo by to
symbolizovať časti obce, rád by obnovil staré tradície,
p. Kovalčík uviedol, že by chcel zabezpečiť osadenie konštrukcie na hniezdo pre
bocianov na komín pri OcÚ,
starostka obce odpovedala, že nie je proti tomu a môže byť konštrukcia osadená,
p. Marek Ďuriš dodal, že by veľmi radi obnovili tradíciu privítanie detí do života,
starostka obce odpovedala, že nie je proti tomu, môže pomôcť nájsť ľudí, ktorí by
sa chceli do tohto zapojiť,
p. Černý pripomienkoval, že cena vody sa zvyšovala a deň na to sa robil odpočet,
bolo mu odpovedané, že odpočet vody sa robil za starú cenu a nová cena platí od
1. 1. 2016,
p. Černý poukázal, že treba spraviť inventarizáciu majetku v NS, ďalej sa spýtal na
zverejnenú faktúru právne služby spojené s nájomnou zmluvou,
starostka na to odpovedala, že takéto právne služby sa využili pri nájomnej zmluve
s firmou Aqualab a s LOKATRADE s. r. o. – prvý nájomca kultúrneho domu,
p. Černý sa informoval, či obec dostala gamatky sponzorsky, pretože vo faktúrach
nie je za ne platba,
starostka odpovedala, že ak sa kupujú veci v hotovosti, resp. na pokladničný blok,
tak sa to nezverejňuje, podľa zákona sa zverejňujú sa len faktúry, objednávky
a zmluvy,
p. Černý podotkol, že je málo zastupiteľstiev,
p. Černému odpovedal starostka, že počet zastupiteľstiev je v súlade so zákonom,
p. Polačik odpovedal k tejto pripomienke, že sami poslanci sa sťažovali na veľké
množstvo zasadnutí OZ,
p. Marian Kubička poukázal na incident pri hlavnej ceste, ktorý sa stal v januári,
bol to kus historickej hodnoty, je ten kríž adekvátna náhrada?
Starostka obce mu na to odpovedala, že dotyčný to opravil v rámci svojich
možností a nie je to ani obecný majetok, obecný pozemok a na základe tohto obec
nemôže investovať finančné prostriedky do majetku, ktorý jej nepatrí,
p. Marian Kubička podotkol, že sú výtlky na cestách (pred železnicou), ak s tým nič
cestári nerobia, treba napísať vyššie,
starostka mu na to odpovedala, že to bude riešiť a odošle výzvu písomne na správu
ciest a podotkla, že už upozorňovala telefonicky p. Domarackého na odstránenie
výtlkov a tiež na zlý technický stav cesty (nestabilné krajnice),
ďalej p. Marian Kubička poukázal na vypilovanie a zrezanie stromov v havarijnom
stave a na parkovanie áut v parkoch v obci,
starostka obce bude riešiť danú situáciu odoslaním výzvy občanom parkujúcim
v parkoch a vypilovanie stromov prebehne v najbližšom období,
p. Marian Kubička sa informoval o neplatičoch daní,
na to mu odpovedala pracovníčka obce Bc.Vívodíková, že sa neplatičom vytvorili
splátkové kalendáre, neplatiči priniesli jednu, max. dve splátky a viac sa neukázali,
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o slovo sa prihlásil p. Sečány s pripomienkou, že prečo si obec nevezme úver
a svoje zdroje použije v núdzi,
starostka mu na to odpovedala, že obec je rozpočtová organizácia a nie
podnikateľský subjekt a nemôže držať svoje vlastné peniaze na účte a pritom si
požičiavať prostriedky s oveľa vyšším úročením. Zároveň by tým obec porušovala
zákon o rozpočtových pravidlách.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 21. 03. 2016
Overovatelia:
Ing. Jana Juríková

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

p. Marcel Nič

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

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