ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 27. 05. 2016
o 17:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici

Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Hostia:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
6 poslancov – Mgr. Irena Hofferová, Ing. Jana Juríková
p. Marek Ďuriš, p. Vladimír Cepko, p. Marcel Nič, p. Milan
Poláčik
p. Marián Palkovič
Bc. Monika Vívodíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Nástup náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu
Prerokovanie a schválenie návrh zástupcu do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov
7. Schválenie dodatku č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
8. Diskusia
9. Záver
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 Bc. Monika Vívodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Jana Juríková a Mgr. Hofferová.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
P. Ďuriš navrhol pridať bod č. 8 Prerokovanie návrhu nahrávania zasadnutí OZ na
kameru.
Starostka obce dala o zmene programu hlasovať.
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a) Doplnenie bodu č. 8. Prerokovanie návrhu nahrávania zasadnutí OZ na
kameru.
Za prijatie:

4/6

Proti:
Zdržali sa:

0/6
2/6

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

Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhovanej
zmeny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Nástup náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu
Prerokovanie a schválenie návrh zástupcu do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov
7. Schválenie dodatku č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
8. Prerokovanie návrhu nahrávania zasadnutí OZ na kameru
9. Diskusia
10. Záver

4. Nástup náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu
Starostka obce oboznámila prítomných, že p. Marian Kubička sa na zasadnutí OZ dňa
12. 05. 2016 vzdal mandátu poslanca a na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb nastúpi
p. Marián Palkovič.
Starostka obce vyzvala predsedu mandátovej komisie p. Mareka Ďuriša, aby predniesol
dôvodovú správu.
Po prečítaní dôvodovej správy p. Marián Palkovič zložil sľub poslanca obecného
zastupiteľstva v Kľačanoch.
Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
A) berie na vedomie
zánik poslaneckého mandátu poslanca Mariana Kubičku podľa § 25 ods. 2 písm. c)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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vzdaním sa mandátu poslanca dňa 12. 05. 2016 na zasadnutí OZ, čím došlo
k uprázdneniu funkcie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov a funkcie zástupcu OZ v Rade ZŠ s MŠ v Kľačanoch.
B) konštatuje
že p. Marián Palkovič ako poslanec náhradník zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva v Kľačanoch.
Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
Od tohto bodu sa do hlasovania OZ zapojil aj poslanec Marian Palkovič.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu zástupcu do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo
Starostka obce oboznámila prítomných, že vzdaním sa poslaneckého mandátu
p. Mariana Kubičku sa uvoľnil post zástupcu do Rady ZŠ s MŠ za obecné zastupiteľstvo.
Ing. Juríková navrhla na tento post zástupcu do Rady ZŠ s MŠ p. Mariána Palkoviča.
Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch u r č u j e poslanca p. Mariána Palkoviča za zástupcu OZ
do Rady ZŠ s MŠ
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
1/7

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

Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

6. Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov.
Starostka obce oboznámila prítomných, že vzdaním sa poslaneckého mandátu
p. Mariana Kubičku sa uvoľnil post predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov.
Starostka obce navrhla Ing. Janku Juríkovú.
Mgr. Hofferová navrhla p. Mariána Palkoviča.
Starostka dala o jednotlivých návrhoch hlasovať.
a) Obsadenie postu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov Ing. Jankou Juríkovou
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

2/7
1/7
4/7

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

Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
b) Obsadenie postu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov p. Mariánom Palkovičom
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

3/7
0/7
4/7

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

Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................
Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch posúva tento bod na ďalšie zasadnutie OZ z dôvodu, že
pri oboch návrhoch sa polovičná väčšina zdržala.
Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..................

7. Schválenie dodatku č. 9 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Starostka obce objasnila dôvody predloženia dodatku k zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu:
 Mesto Hlohovec vystúpilo zo Spoločného obecného úradu a od 1. júla 2016 prestáva
byť členom Spoločného obecného úradu.
 SOÚ vykonáva prenesené kompetencie štátnej správy, ktoré ma vykonávať každá
obec.
 Mesto Leopoldov sa podujal, že bude tento SOÚ zastrešovať.
 Na činnosť SOÚ každá obec prispieva ročne 1 EUR za každého obyvateľa svojej obce,
s tým že platby sú uskutočňované štvrťročne.
 Tento dodatok č. 9 musí byť schválený OZ každej obce do 30. 05. 2016, inak obec
bude musieť zabezpečiť odborne spôsobilé osoby pre jednotlivé oblasti preneseného
výkonu štátnej správy.
 SOÚ bol zriadený 01. 04. 2003 – pôvodná zmluva ani 8 dodatkov na OÚ nie sú,
starostka obce ich bude musieť vypýtať z MÚ Hlohovec.
Mgr. Hofferová pripomienkovala, že v dodatku sa uvádza, že sa po ukončení kalendárneho
roka predkladá správa o činnosti SOÚ a my sme doteraz so žiadnou takouto správou neboli
oboznámení.
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Mgr. Hofferová sa informovala, či sa bude meniť sídlo SOÚ, lebo v dodatku sa uvádza, že je
to na Podzámskej 39 v Hlohovci.
Mgr. Hofferová dodala, ako si to niekto predstavuje, že nám predhodí nejaký dodatok, ktorý
máme za dva dni naštudovať a schváliť.
Starostka obce na to reagovala, že ku koncu roka býva zhromaždenie starostov, kde sa
schvaľuje rozpočet SOÚ na nasledujúci rok a tam sa nevypracováva správa o činnosti.
Ďalej informovala, že sídlo SOÚ nie je doriešené, nakoľko sa toto bude riešiť až po podpísaní
dodatku.
Starostka obce dodala, že dodatok č. 9 bol odoslaný na schválenie pár dní pred OZ.
p. Palkovič dodal, že SOÚ je dobrá vec, pretože 1 EUR ročne na obyvateľa, ktorým
prispejeme do SOÚ by nepokrylo výdaje, ktoré by obec musela dať na výkon týchto funkcií
odborne spôsobilými osobami.
Mgr. Hofferová sa vyjadrila, že nie je proti SOÚ, len proti spôsobu, akým sa tento dodatok
prejednáva.
Starostka obce dodala, že školský odbor zatiaľ nebude spadať spod SOÚ.
p. Cepko sa informoval, či správa na úseku školstva uvedená v dodatku v čl. I neplatí.
Starostka obce na to reagovala, že školský odbor zostáva po administratívnej stránke, len sa
nebude zatiaľ za tento úsek platiť.
Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
A) berie na vedomie
obsah predloženej zmeny zmluvy o spoločnom obecnom úrade v znení dodatku č. 9
Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
B) schvaľuje
v zmysle § 20 ods. 4 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení zmenu zmluvy
o spoločnom obecnom úrade v znení dodatku č. 9 zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu uzavretého 01. 04. 2003
Za prijatie:
7/7
(Ing. Juríková, Mgr. Hofferová p. Cepko,
p.Poláčik, p. Ďuriš, p. Nič, p. Palkovič)
Proti:
0/7
Zdržali sa:
0/7
Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .................

8. Prerokovanie návrhu nahrávania zasadnutí OZ na kameru.
Starostka obce dala slovo p. Marekovi Ďurišovi, ktorý navrhol tento bod programu.
p. Ďuriš navrhol, aby zo zasadnutí OZ bol vyhotovený videozáznam, ktorý sa bude vysielať
cez káblovku.
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p. Ďuriš uviedol, že s tým nebude žiadny problém, nebude treba ani financie, len treba určiť
človeka, ktorý sa o to bude starať.
p. Poláčik vyjadril svoj nesúhlas, nakoľko sú obyvatelia ľahostajní a kto má záujem, príde na
OZ, kto nemá záujem, nezapne si ani televízor.
p. Nič podotkol, že nahrávanie OZ cez kameru je zbytočná vec.
p. Ďuriš na to reagoval, že to nie je zbytočná vec, lebo sa tam môžu dávať aj iné oznamy
a aktuality.
Ing. Juríková dodala, že sa o tom už v minulosti bavili a môžu sa tam prezentovať aj žiaci
v škole.
Starostka obce podotkla, že sa môžu sťažovať obyvatelia na IBV, ktorí nemajú KTV.
p. Palkovič dodal, že nie je problém to púšťať aj cez internet.
Starostka obce sa informovala, či sa musí kvôli tomu kúpiť aj nový kanál.
p. Ďuriš na to odpovedal, že nový kanál nie je potrebný, dá sa na určitú dobu prerušiť
vysielanie niektorého zo súčasných kanálov, ak by bol záujem, môže sa do budúcnosti
uvažovať o zakúpení ďalšieho kanálu.
Nahrávanie rokovaní OZ bude mať na starosti kronikár.
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje nahrávanie zasadnutí OZ v Kľačanoch na
fotoaparát a ich následné vysielanie v káblovej televízii.
Za prijatie:

5/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
0/7

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

Dňa 27. 05. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .................

9. Diskusia
 PaedDr. Proksová sa prihlásila o slovo a oboznámila prítomných, že 02. septembra
2016 bude mať ZŠ 60. výročie, pripravuje sa oslava, s občerstvením
a s programom. Ďalej dodala, že všetky informácie o škole sú sprístupnené na
školských webových stránkach.
 P. Cepko dodal, že sa zúčastnil na 50. výročí školy, bolo pozvaných veľa ľudí
a učiteľov, kto mohol ten prišiel.
 Ďalej sa p. Cepko informoval, či by aj obec mohla prispieť.
 Starostka na to reagovala, že z čoho to bude financovať.
 PaedDr. Proksová reagovala, že to teraz netreba riešiť, chcela len informovať
o oslave.
 Ing. Juríková sa informovala o neplatičoch, či sa posielali výzvy a či sa dodržiavajú
splátkové kalendáre.
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 Starostka na to reagovala, že 5. novembra 2015 boli poposielané výzvy (dane, voda,
odpad). Splátkové kalendáre boli spravené pre dlhodobých neplatičov, niektorí
nedoniesli ani jednu splátku. Kompletný zoznam neplatičov budeme musieť
vypracovať.
 P. Ďuriš sa informoval, či môže takýto zoznam p. Držíková vypracovať do ďalšieho
OZ.
 Starostka na to odpovedala, že sa môže zoznam vypracovať, ale nesmú sa menovať.
 P. Ďuriš reagoval, že zoznam bude vypracovaný pre poslancov OZ, že si k tomu
sadnú a môžu riešiť čo s tým ďalej.
 Starostka na to reagovala, že akékoľvek riešenie privíta, pretože neplatiči v tejto
spoločnosti predstavujú problém.
 P. Poláčik sa prihlásil o slovo, že minulé OZ som napadol, že bolo mimoriadne
a malo byť bez diskusie. Mgr. Hofferová čítala o riadnych zastupiteľstvách zákon č.
569/1990, dodal, že tento zákon si dôkladne preštudoval a o riadnych OZ sa hovorí
len o 4. Ostatné OZ sú mimoriadne.
 P. Poláčik poukázal na iné zastupiteľstvá v iných obciach, kde sú mimoriadne OZ
len s jedným bodom, bez diskusie a bez toho aby boli verejné a sú konané na
obecných úradoch.
 Mgr. Hofferová reagovala, že netvrdili, že nemôže byť len jeden bod programu.
Chceli len diskusiu.
 Starostka obce na to reagovala, že minulý rok sa zvolalo OZ, kvôli predaju
pozemku, stavebník chcel mať postavený dom už do Vianoc, preto sa to urýchlilo.
Starostka upozornila, že jej bolo vyčitované, prečo zvoláva OZ kvôli jednému
bodu.
 Mgr. Hofferová na to reagovala, že to nebolo kvôli jednému bodu, ale kvôli tomu
bodu, že niekto chce odkúpiť pozemok a potom bolo ďalšie OZ hneď v septembri.
Len sa pýtali, či to bolo také dôležité, že by to nepočkalo do septembra.
 Starostka na to reagovala, že OZ bolo až koncom septembra, nebolo na začiatku
a keď to dotyčný žiadal, tak prečo mu nevyjsť v ústrety. Išlo o peniaze pre obec.
 Mgr. Hofferová uviedla, že to môže byť precedens do budúcnosti, keď sa budeme
schádzať vždy, keď niekto bude potrebovať schváliť nejakú žiadosť OZ. OZ je
orgán, ktorý má svoju dôstojnosť a neschádza sa, keď niekto pískne.
 P. František Fuska sa prihlásil o slovo a vyjadril nesúhlas s prehrávaním zasadnutí
OZ v káblovej televízii. Ľudia nechodia na OZ, pretože sú tu samé šarvátky.
 Starostka podotkla, že ak budeme prehrávať zastupiteľstvá v televízii, budeme ako
Pastuchovské oko.
 P. Ďuriš reagoval, že na zastupiteľstvách sa odohrávajú aj dôležité veci.
 P. Fuska podotkol, že všetko fungovalo, ale posledné roky je tu vojna a žiadne
výsledky nie je vidieť.
 P. Ďuriš sa informoval, čo sú to žiadne výsledky.
 P. Fuska podotkol, že aké sú na okolí kultúrne domy a ten náš je starý.
 P. Ďuriš na to reagoval, že nie sú na to peniaze a dôležitejšia je strecha školy, ktorá
je v zlom stave.
 Starostka podotkla, že strecha na škole je v havarijnom stave už 15 rokov.
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 P. Cepko dodal, že navrhoval do rozpočtu opravu strechy.
 Starostka obce reagovala, že na návrh p. Cepku mu bolo odpovedané, že to je veľká
suma a musí sa to robiť na dvakrát. Najprv strechu a potom zateplenie.
 P. Cepko reagoval, že zateplenie nie je až také súrne, ale hnilé hrady na streche áno.
 Starostka obce dodala, že to je veľmi veľká položka, okolo 130 000 EUR.
 P. Ďuriš podotkol, že túto opravu strechy už navrhovali, ale zatiaľ sa nič nespravilo.
 Starostka obce na to odpovedala, že nebola vyhovená žiadosť na opravu strechy
z environmentálneho fondu, ďalej dodala, že rozpočet navrhuje a schvaľuje OZ
a nech navrhnú túto sumu do rozpočtu.
10. Záver
Starostka obce Ing. Emília Cvíčelová poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie OZ.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 27. 05. 2016
Overovatelia:
Ing. Jana Juríková

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

Mgr. Irena Hofferová

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

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