ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
12. 05. 2016 o 17:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

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
Bc. Monika Vívodíková
Podľa priloţenej 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 1484/106 reg.
„C“ vo výmere 978 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Zuzane Pálešovej, bytom Rumunskej armády
836/23 967 01 Kremnica a p. Pavlovi Blšťákovi, bytom 920 63 Pastuchov 4
5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/82 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jozefovi Julényiovi, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec
6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/72 reg.
„C“ vo výmere 643 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/73 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/81 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Mgr. Petrovi Valenčíkovi, bytom M. Benku č. 1727/13,
920 01 Hlohovec
9. Schválenie dodatku č. 3/2016 k nájomnej zmluve č. 01/2013 – Nájom nebytových
priestorov v Nákupnom stredisku
10. Schválenie Návrhu „Štatút kronikára Obce Kľačany“
11. Schválenie obsadenia funkcie obecného kronikára
12. Záver
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Rokovanie:
1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch otvorila a viedla starostka obce
Ing. Emília Cvíčelová, ktorá privítala všetkých prítomných. Na začiatku zasadnutia
boli prítomní 6 poslanci a starostka obce zhodnotila, ţe obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. P. Marian Kubička prišiel o 15 minút neskôr.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Bc. Monika Vívodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Marek Ďuriš a p. Vladimír Cepko.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Starostka obce navrhla doplniť do programu zasadnutia bod č. 12 Prerokovanie
a schválenie moţnosti zapojenia sa obce do výzvy OP KŢP vyhlásenie MŢP SR
týkajúcej sa odpadového hospodárstva– vybudovanie zberného dvora odpadov.
P. Ďuriš navrhol doplniť do programu diskusiu.
Starostka obce dala o kaţdej navrhovanej zmene hlasovať.
a) Doplnenie bodu č. 12 Prerokovanie a schválenie moţnosti zapojenia sa obce do
výzvy OP KŢP vyhlásenie MŢP SR týkajúcej sa odpadového hospodárstva–
vybudovanie zberného dvora odpadov
Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
b) Doplnenie bodu č. 13 Diskusia
Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

4/7
2/7
1/7

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

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhovaných
a schválených zmien:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
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4. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/106 reg.
„C“ vo výmere 978 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Zuzane Pálešovej, bytom Rumunskej armády
836/23 967 01 Kremnica a p. Pavlovi Blšťákovi, bytom 920 63 Pastuchov 4
5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/82 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jozefovi Julényiovi, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec
6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/72 reg.
„C“ vo výmere 643 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/73 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/81 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Mgr. Petrovi Valenčíkovi, bytom M. Benku č. 1727/13,
920 01 Hlohovec
9. Schválenie dodatku č. 3/2016 k nájomnej zmluve č. 01/2013 – Nájom nebytových
priestorov v Nákupnom stredisku
10. Schválenie Návrhu „Štatút kronikára Obce Kľačany“
11. Schválenie obsadenia funkcie obecného kronikára
12. Prerokovanie a schválenie moţnosti zapojenia sa obce do výzvy OP KŢP vyhlásenie
MŢP SR týkajúcej sa odpadového hospodárstva– vybudovanie zberného dvora
odpadov
13. Diskusia
14. Záver

4. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/106 reg.
„C“ vo výmere 978 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Zuzane Pálešovej, bytom Rumunskej armády
836/23 967 01 Kremnica a p. Pavlovi Blšťákovi, bytom 920 63 Pastuchov 4
Ţiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 07. 03. 2016 od Ing. Zuzany Pálešovej, bytom
Rumunskej armády 836/23, 967 01 Kremnica a p. Pavla Blšťáka, bytom 920 63 Pastuchov 4
na kúpu pozemku parc. č. 1484/106 vo výmere 978 m2.
Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/106 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 978 m2, ktorý je v rámci územného plánu
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Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom Ing. Zuzane Pálešovej, bytom Rumunskej armády 836/23
967 01 Kremnica a p. Pavlovi Blšťákovi, bytom 920 63 Pastuchov 4. Celková suma za
predávaný pozemok je 27 589,38 €. 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 „U“ 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:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/82 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Jozefovi Julényiovi, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec
Ţiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 08. 04. 2016 od p. Jozefa Julényiho, bytom
Kukučínova 8, 920 01 Hlohovec na kúpu pozemku parc. č. 1484/82 vo výmere 720 m2.
Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/82 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom p. Jozefovi Julényiovi, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 20 311,20 €. 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 „G“ 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:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/72 reg.
„C“ vo výmere 643 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
Ţiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 08. 04. 2016 od p. Evy Julényiovej, bytom
Kukučínova 8, 920 01 Hlohovec a p. Milana Hudeca, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
na kúpu pozemku parc. č. 1484/72 vo výmere 643 m2.
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/72 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 643 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec. Celková suma za
predávaný pozemok je 18 139,03 €. 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 „B“ 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:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/73 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
Ţiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 08. 04. 2016 od p. Evy Julényiovej, bytom
Kukučínova 8, 920 01 Hlohovec a p. Milana Hudeca, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec
na kúpu pozemku parc. č. 1484/73 vo výmere 720 m2.
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/73 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom p. Eve Julényiovej, bytom Kukučínova 8, 920 01
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Hlohovec a p. Milanovi Hudecovi, bytom Gaštanova 8, 920 01 Hlohovec. Celková suma za
predávaný pozemok je 20 311,20 €. 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 „C“ 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:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

8. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/81 reg.
„C“ vo výmere 720 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Mgr. Petrovi Valenčíkovi, bytom M. Benku č. 1727/13,
920 01 Hlohovec
Ţiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 14. 04. 2016 od Mgr. Petra Valenčíka, bytom M.
Benku 1727/13, 920 01 Hlohovec na kúpu pozemku parc. č. 1484/81 vo výmere 720 m2.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/81 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 720 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom Mgr. Petrovi Valenčíkovi, bytom M. Benku č.
1727/13, 920 01 Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 20 311,20 €. 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 „F“ 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:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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9. Schválenie dodatku č. 3/2016 k nájomnej zmluve č. 01/2013 – Nájom nebytových
priestorov v Nákupnom stredisku
p. Dušan Černý poţiadal starostku obce o prečítanie dodatku k zmluve, nakoľko tento
dodatok vopred nedostal.
Po prečítaní dodatku k nájomnej zmluve sa Mgr. Hofferová informovala, na základe čoho bol
dodatok spracovaný.
Starostka obce na to odpovedala, ţe v článku IV. to nebolo presne rozpísané tak, ako by to
malo byť.
Mgr. Hofferová poloţila otázku, ţe kto to skonštatoval.
Starostka obce na to odpovedala, ţe potrebu dodatku skonštatoval a aj vypracoval právnik.
Mgr. Hofferová sa informovala, ţe kedy budú schvaľovať dodatky k ostatným zmluvám,
v ktorých sa prenajímajú priestory (Slovenská pošta, kultúrny dom) a prečo má dodatok
k nájomnej zmluve len p. Dušan Černý.
Starostka na to reagovala, ţe slovenská pošta nemá mať prečo dodatok.
p. Poláčik dodal, ţe Slovenská pošta platí načas a p. Dušan Černý má podlţnosti, preto sa
vypracoval dodatok k nájomnej zmluve, aby bolo jasné kedy a ako platiť.
Starostka podotkla, ţe od prvého roku má p. Dušan Černý elektromer na seba, tak uţ len toto
bolo treba tým dodatkom upraviť.
p. Poláčik podotkol, ţe za návrat plynu sa budú vracať peniaze, nie sú tam uvedené percentá,
75% obchod, 25% pošta.
p. Dušan Černý podotkol, ţe pošta nemá dodatok k zmluve, tým pádom nebude platiť vopred.
Starostka na to odpovedala, ţe pošta platí vopred zálohy za plyn od uzavretia nájomnej
zmluvy.
p. Dušan Černý sa opýtal, prečo neplatí aj on vopred zálohy.
Starostka na to odpovedala, ţe keď bol p. Dušan Černý poslancom, dohodol sa s bývalou
pracovníčkou obce na tom, ţe nebude platiť vopred, ale aţ vyúčtovanie.
p. Dušan Černý podotkol, ţe bola vypracovaná zmluva a na základe nej sa mali vystavovať
faktúry.
Mgr. Hofferová sa vyjadrila, ţe je proti schváleniu tohto dodatku, pokiaľ nebude takýto
dodatok vypracovaný aj pre ostatných nájomcov (slovenská pošta, kultúrny dom).
p. Poláčik sa opýtal Mgr. Hofferovej koho kryje, či podporuje obec, alebo sa zlúčila s
p. Dušanom Černým. Keď sa jedná o obchod, tak nehlasuje alebo je proti tomu.
Mgr. Hofferová reagovala, ţe nikoho nekryje.
p. Cepko podotkol, ţe by sa nájomné strany mali dohodnúť, čiţe p. Dušan Černý by mal byť
zavolaný na úrad a tam to doriešiť.
Starostka na to reagovala, ţe dohoda v tomto prípade zrejme nebude moţná.
p. Dušan Černý ďalej podotkol, prečo sa cena nájmu ide dávať do dodatku, keď je uvedená
v zmluve.
Na to starostka obce reagovala, ţe v dodatku je napísané, ţe sa ním ruší celý bod 4 a dáva sa
bod nový.
p. Ďuriš navrhol, aby sa p. Dušan Černý a starostka obce dohodli a vyriešili to na obecnom
úrade, v prítomnosti hocikoho.
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Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Návrh dodatku č. 3/2016 k nájomnej zmluve
č. 01/2013 – Nájom nebytových priestorov v Nákupnom stredisku so zapracovaním
navrhnutých zmien:
Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

2/7
1/7
4/7

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

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

10. Schválenie Návrhu „Štatút kronikára Obce Kľačany“
Mgr. Hofferová sa informovala, ţe po schválení zápisu do kroniky má kronikár čas na to aţ
do nasledujúceho roka to tam zapísať, čo je veľmi dlhá doba, prečo sa to nenapíše hneď.
Starostka na to reagovala, ţe zastupiteľstvo môţe navrhnúť kratší čas, ide len o to aby mal
kronikár dostatok času na zápis do kroniky.
p. Ďuriš navrhol dobu 3 mesiace od schválenia zápisu do kroniky.
p. Ďuriš navrhol, aby sa spravila digitálna forma kroniky, zapoţičanie kroniky v elektronickej
forme.
Navrhnuté zmeny starostka obce zapracuje do Štatútu kronikára Obce Kľačany.
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje Návrh Štatútu kronikára Obce Kľačany so
zapracovaním navrhnutých zmien:
Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

11. Schválenie obsadenia funkcie obecného kronikára
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje do funkcie kronikára Obce Kľačany
p. Radoslava Kovalčíka
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Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

12. Prerokovanie a schválenie moţnosti zapojenia sa obce do výzvy OP KŢP vyhlásenie
MŢP SR týkajúcej sa odpadového hospodárstva – vybudovanie zberného dvora
odpadov
Starostka obce oboznámila prítomných o moţnosti podania výzvy na realizáciu zberného
dvora odpadov a jeho financovania z eurofondov.
Uznesenie č. 19/2016
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zapojenie sa obce do výzvy OP KŢP
vyhlásenej MŢP SR týkajúcej sa odpadového hospodárstva – vybudovanie zberného
dvora odpadov
Za prijatie:

5/7

(p. Ďuriš, Ing. Juríková, p. Cepko, p. Kubička, p. Nič)

Proti:
Zdrţali sa:

0/7
2/7

(p. Poláčik, Mgr. Hofferová)

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje vypracovanie projektu na Zberný dvor
odpadov v Kľačanoch, ktorý je nevyhnutý na zapojenie sa do výzvy OP KŢP
súvisiacej s triedeným zberom komunálnych odpadov a je potrebný na vybavenie
stavebného povolenia.
Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje moţnosť spoločného vyuţívania
zberného dvora vybudovaného v Obci Kľačany občanmi zo Sasinkova.
Za prijatie:
Proti:
Zdrţali sa:

0/7
0/7
7/7

Dňa 12. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

13. Diskusia
-

-

-

-

-

-

P. Ďuriš sa prihlásil o slovo, či uţ starostka riešila prieskum architektonickej výzvy.
Starostka na to odpovedala, ţe sa nikto zatiaľ neozval, s 2 architektmi telefonovala, ale
povedali, ţe to nespravia, len ak by sme chceli taký projekt na budovu, ale nie na celú
obec.
P. Ďuriš sa informoval ohľadom garáţe v škôlke.
Starostka na to odpovedala, ţe p. Banák o tom vie a ţe si to odvezie čo najskôr.
P. Ďuriš podotkol, ţe by sa mu mal dať pevný termín.
P. Cepko sa informoval, či uţ bol pozrieť p. Štefan Šemelák strechu v škole.
Starostka na to odpovedala, ţe nebol čas, pretoţe p. Štefan Šemelák mal dovolenku
a druhý zamestnanec p. Marek Kollár bol na PN.
P. Cepko ďalej podotkol, ţe sa do ponuky na výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
nenapísalo, ţe je k dispozícii aj byt.
Starostka na to odpovedala, ţe na školskom úrade to odporučili nedať do ponuky, ale
môţeme tam napísať „moţnosť prideliť byť“.
P. Kubička sa prihlásil o slovo s tým, ţe sa na minulom OZ schválilo rozpočtové
opatrenie na strechu v kultúrnom dome – 12 000 EUR. Na webe sú však faktúry na
dvere a okná do kultúrneho domu a ţiadna strecha.
Starostka mu na to odpovedala, ţe peniaze na okná a dvere boli uţ dávno schválené, ţe
sa to neplatí z týchto 12 000 EUR, ktoré sa schválili na poslednom OZ.
P. Kubička sa informoval ohľadne objednávky na znalecký posudok IBV Brehy.
Starostka odpovedala, ţe na tieto pozemky na IBV Brehy musí byť vypracovaný
znalecký posudok, ktorý platí vţdy pol roka, potom sa musí znova obnoviť na tie
pozemky, ktoré ostali.
P. Kubička ďalej podotkol, ţe 30. apríla bolo stretnutie u p. Mareka Ďuriša, kde sa
dohodlo, ţe sa máj postaví o 19.00 hod., ponáhľal sa z práce, aby to stihol a máj uţ
o 18.30 stál.
P. Poláčik k tomu dodal, ţe bolo vyhlásené v rozhlase, ţe máj sa bude stavať od 18.00
hodiny.
P. Ďuriš podotkol, ţe sa to malo skôr vyhlásiť uţ v sobotu doobeda.
P. Kubička sa v tejto časti diskusie vzdáva poslaneckého mandátu, poďakoval
poslancom a starostke za spoluprácu a poďakoval aj svojim voličom. Po tomto
p. Kubička odovzdal poslanecký preukaz starostke obce a opustil priestory novej
poţiarnej zbrojnice.
Mgr. Hofferová sa informovala ohľadom kontroly plnenia úloh, ţe zatiaľ ţiadnu
kontrolu nedostali.
Starostka na to reagovala, ţe tam nebolo ani jedno uznesenie, v ktorom by bol termín
a upozornila, ţe kontrolu plnenia uznesení robí obecný kontrolór.
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Ďalej Mgr. Hofferová upozornila na poslednú zápisnicu, ţe vyjadrenia, ktoré v nej boli
zapísané nesúhlasili so zvukovým záznamom a zároveň upozornila zapisovateľku na
ďalšiu chybu, ktorá bola v zápisnici a to, ţe pri prerokovávaní bodu o rekonštrukcii
KD bolo uvedené chybné hlasovanie. V tomto bode hlasovala proti a v zápisnici bolo
uvedené, ţe sa zdrţala.
Mgr. Hofferová upozornila zapisovateľku, ţe v poslednej zápisnici bol uvedený fakt,
ktorý nesúhlasil so zvukovým záznamom a týkal sa odpovede p. Ballonovej.
Mgr. Hofferová navrhla, aby starostka zistila, či sa dá nejako napojiť na káblovku, aby
sa mohli zastupiteľstvá pozerať v TV.
Starostka obce na to reagovala ţe by sa Mgr. Hofferová mala ospravedlniť za to, ţe na
predchádzajúcom zastupiteľstve poukazovala na to, ţe by sme sa mali zamyslieť
koľko peňazí ide na opravu ciest a chodníkov a ako keby tým nepriamo naznačovala,
ţe tie peniaze sa kradnú.
A starostka taktieţ poukázala na to, ţe čo sa týka p. Ballonovej Mgr. Hofferová si
nepreverila skutočnosti dopredu.
Mgr. Hofferová na to reagovala, ţe ona len prečítala mail od p. Ballonovej a čo mala
k tomu viacej preverovať.
Starostka jej na to odpovedala, ţe mala prísť na OcÚ a pohľadali by sa všetky veci
k tomu.
P. Dušan Černý pripomienkoval, ţe si vypýtal nahrávky, ktoré dostal ešte v lehote, ale
pošta mu prišla o 12:30 a pre nahrávky si mal prísť presne v ten istý deň o 13:30.
Poukázal na to, ţe to bol úmysel.
V tejto časti diskusie poslanci p. Poláčik a p. Nič odišli z obecného zastupiteľstva.
P. Dušan Černý opäť poukázal na to, ţe cena vody sa schválila 15. decembra 2015
s platnosťou od 1. januára 2016 a odpis vody sa uskutočnil od 16. decembra 2016.
Poukázal na to, ţe za novú cenu sa bude účtovať aj spotreba vody, ktorá bola ešte
v starom roku spotrebovaná.
Na to mu starostka odpovedala, ţe nie je moţné odpisovať vodu 31. decembra.
Starostka obce navrhla, ţe keď nie je spokojnosť s písaním zápisníc, tak od budúceho
zastupiteľstva budú písať zápisnice poslanci a vţdy navrhne jedného z poslancov za
zapisovateľa.
P. Dušan Černý na to reagoval, ţe na OcÚ je dosť pracovníkov a k tomu sa pridala aj
Mgr. Hofferová, ktorá dodala, ţe na OcÚ je dosť pracovníkov, ktorí môţu zápisnice
písať a sedia tam za dobré platy.
P. Dušan Černý sa informoval, prečo je dnes mimoriadne zastupiteľstvo.
Na to mu starostka odpovedala, pretoţe zo zákona je povinnosť 4 zastupiteľstvá ročne
a je v jej právomoci zvolať mimoriadne zastupiteľstvo.
P. Dušan Černý poukázal na to, ţe v minulosti, keď aj on bol poslancom sa na konci
čítali uznesenia, prečo sa to zrušilo.
Mgr. Hofferová mu na to odpovedala, ţe sa to zrušilo, pretoţe to dlho trvalo a kaţdé
uznesenie je povedané vtedy, keď sa schvaľuje.
P. Dušan Černý poukázal na to, ţe v minulosti boli všetky jeho ţiadosti riešené na
zastupiteľstvách, preto sa zdá, ţe sa riešia len jeho problémy.
P. Cepko sa informoval, či sa bude konať oslava výročia obce.
Na to mu starostka odpovedala, ţe ešte nie je dosť informácii, ktoré by mohla v tomto
momente poskytnúť.
P. Cepko dodal, ţe sa len informoval, pretoţe chce prísť pomôcť a aby sa vedel
zariadiť.
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14. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 12. 05. 2016
Overovatelia:
p. Marek Ďuriš

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

p. Vladimír Cepko

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

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

Vyhotovený zvukový záznam „OZ 12.05.2016“ bude uloţený v archíve obce.
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