ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa
22.06.2016 o 17:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení:
Zapisovateľka:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – p. Marek Ďuriš, Ing. Jana Juríková, p. Vladimír
Cepko, p. Marcel Nič, p. Marián Palkovič
Mgr. Irena Hofferová, p. Milan Poláčik
Ivana Uhlíková
Podľa priloženej prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II.
polrok 2016
6. Schválenie návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2015 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu
7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2015
8. Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov
9. Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kľačany
10. Prerokovanie a schválenie návrhu zmeny na vykonávanie odpočtu vody raz ročne
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
12. Prerokovanie a schválenie žiadosti Ing. Mikloviča Ľuboša o opravu poľnej cesty
vedúcej do osady Díč
13. Prerokovanie a schválenie mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku obce
14. Informácia starostky obce o dianí v obci
15. Diskusia
16. 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 5 poslanci a zhodnotila, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
Strana 1 z 10

schopné. Pán poslanec Milan Poláčik opustil rokovaciu miestnosť pred začatím
zasadnutia OZ v Kľačanoch, nakoľko nesúhlasil s nahrávaním zasadnutia na
kamerový záznam.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Ivana Uhlíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: p. Marek Ďuriš a p. Vladimír Cepko.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia a predložila im
ho na schválenie.
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II.
polrok 2016
6. Schválenie návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2015 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu
7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2015
8. Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov
9. Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kľačany
10. Prerokovanie a schválenie návrhu zmeny na vykonávanie odpočtu vody raz ročne
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
12. Prerokovanie a schválenie žiadosti Ing. Mikloviča Ľuboša o opravu poľnej cesty
vedúcej do osady Díč
13. Prerokovanie a schválenie mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku obce
14. Informácia starostky obce o dianí v obci
15. Diskusia
16. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5
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Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
4. Správa o plnení prijatých uznesení
V tomto bode programu starostka informovala prítomných o plnení prijatých uznesení za rok
2015 a rok 2016. Predniesla všetky prijaté uznesenia a nakoniec skonštatovala, že všetky boli
naplnené okrem jedného a to oprava schodov v Nákupnom stredisku. Dôvodom bolo, že
v rozpočte obec nemala na to vyčlenené peniaze.
K tomuto bodu vystúpil p. poslanec Marek Ďuriš a podotkol, že sa takáto správa mohla
vypracovať aj skôr a nebolo by toho tak veľa naraz. Starostka k tomu povedala, že sa to bude
robiť priebežne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení prijatých uznesení za rok 2015
a 2016.
Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany
na II. polrok 2016
V tomto bode starostka udelila slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Ivetke Bendovej, aby
predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Po prednesení plánu, hlavná
kontrolórka obce informovala poslancov o plnení úloh, ktoré jej boli pridelené. Ako prvá
bola správa z kontroly OFK. K tomu sa hlavná kontrolórka obce vyjadrila, že OFK je
občianske združenie a zo zákona sú povinní viesť minimálne jednoduché účtovníctvo.
Viesť ich účtovníctvo na Obecnom úrade nie je možné, nakoľko sú samostatná účtovná
jednotka, ktorá má pridelené svoje IČO. Predseda OFK neskoro doložil doklady potrebné
k vyúčtovaniu dotácie. Vyúčtovanie dotácie a doklady potrebné k tomu sú povinní
predložiť na Obecný úrad do 15.12. podľa platnej zmluvy. P. poslanec Marek Ďuriš sa
k tomuto vyjadril, že sa pokúsi s predsedom OFK zorganizovať stretnutie spolu s hlavnou
kontrolórkou obce a bol by rád, keby sa to doriešilo. V opačnom prípade tu hrozí možnosť
zániku OFK, nakoľko by nedostávali už od obce dotáciu potrebnú na svoju činnosť.
Druhá správa bola kontrola platných VZN. Ku každému VZN hlavná kontrolórka uviedla,
ktoré je platné resp. upravené dodatkom a ktoré treba prepracovať.
Tretia správa bola z kontroly zmlúv o prenájme. K tomuto sa Ing. Ivetka Bendová
vyjadrila, že všetky zmluvy, ktoré kontrolovala boli v poriadku.
Uznesenie č. 29/2016
Hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
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Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v súlade s §11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2016 a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly podľa predloženého
plánu kontrolnej činnosti.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
6. Schválenie návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2015 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Starostka obce vyzvala ekonómku Obecného úradu p. Ivanu Uhlíkovú, aby predniesla
návrh záverečného účtu obce Kľačany za rok 2015, ktorý vypracovala. Návrh záverečného
účtu bol zverejnený na 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a to spôsobom
v obci obvyklým. K návrhu záverečného účtu predniesla svoje stanovisko hlavná
kontrolórka obce Ing. Iveta Bendová.
Uznesenie č. 30/2016
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu za rok 2015 vypracované v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Dňa 22.06.2016 Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s ch v a ľ u j e Záverečný účet Obce Kľačany
a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
C) Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e vysporiadanie schodku v sume 34 033,55 €
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov z rezervného fondu vo výške 34 033,55 €.
Za prijatie:

5/5
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Proti:
0/5
Zdržali sa:
0/5
Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

D) Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 246 622,64 €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2015
Nakoľko obec netvorí iné fondy, musí byť použitý celý prebytok rozpočtového hospodárenia
za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na:


tvorbu rezervného fondu vo výške 100 % v sume 246 622,64 €

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
8. Prerokovanie a zvolenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu volených
predstaviteľov
Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí nebol tento bod ukončený, rokovanie bolo presunuté
na tento deň. Starostka dala hlasovať za navrhnutého kandidáta p. Mariána Palkoviča:
Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v o l í za predsedu Komisie na ochranu verejného
záujmu volených predstaviteľov p. Mariána Palkoviča
Za prijatie:

4/5
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Proti:
0/5
Zdržali sa:
1/5 ( p. Marián Palkovič)
Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
9. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kľačany
Návrh VZN č. 2/2016 bol zverejnený na 15 dní odo dňa 02.06.2016 spôsobom v obci
obvyklým. Pričom na úradnej tabuli bola zverejnená len prvá a posledná strana s tým, že
v prípade záujmu bol tento návrh dostupný na Obecnom úrade, nakoľko daný návrh VZN má
cca 30 strán. Na webovej stránke bol zverejnený kompletný návrh VZN č. 2/2016.
P. Ďuriš podotkol, že VZN je veľmi rozsiahle. Na to starostka odpovedala, že zákon je veľmi
rozsiahly a aj iné obce to majú takto riešené.
P. Cepko podotkol, že v Rišňovciach majú farebné smetné nádoby, dostali na to dotáciu
z fondu rozvoja vidieka. Chodí tam firma a tá to chodí brať. Starostka na to odpovedala, že
v Rišňovciach to majú riešené zmluvou. P. Cepko tým chcel povedať, že aj my by sme mali
zaviesť triedený zber. To by však znamenalo kúpiť každej domácnosti farebné smetné
nádoby. Na biologický odpad by nebolo treba kupovať zvlášť nádobu, ale aj tak by to bolo
finančne náročné. Starostka sa vyjadrila, že ak bude nejaká výzva zo Životného prostredia,
skúsime sa do nej zapojiť. Treba to vyzistiť ako to má .A.S.A., ale až po schválení VZN.
Keďže najväčší odpad je z orezu stromov, ako podotkla starostka, v minulosti sa na
zasadnutia OZ v Kľačanoch riešil nákup štiepkovača, ale bývalí poslanci to opakovane
neschválili. Kúpa štiepkovača by stála cca 7 000 Eur, ale momentálne to nemáme v rozpočte.
Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s ch v a ľ u j e návrh VZN č. 2/2016 O nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľačany.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
10. Prerokovanie a schválenie zmeny na vykonávanie odpočtu vody raz ročne
V tomto bode dala starostka obce na zváženie poslancom OZ v Kľačanoch na zmenu vo
vykonávaní odpočtu vody na raz ročne. Podľa VZN č. 1/2013 sa má odpočet vody vykonávať
2 krát ročne. K tomuto sa vyjadrili poslanci p. Ďuriš a p. Juríková, že sa pýtali v dedine
občanov čo si o tom myslia a dospeli k záveru, že ľudom v dedine to vyhovuje tak ako to je
teraz t.j. 2x ročne. P. Palkovič podotkol, že cena vody nie je vysoká, na tento rok to je 0,40
Eur a tak by možno stačilo odpisovať vodu len 1 x ročne. Starostka sa k tomuto bodu
vyjadrila, že by bolo lepšie odpisovať vodu 1x ročne kvôli ročným štatistikám, kde sa udáva
spotreba vody za celý rok.
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Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje zmenu vykonávania odpisu stavu skutočnej
odobratého množstva vody u jednotlivých odberateľov vody v intervale raz ročne a to v
mesiaci december príslušného roku.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

0/5
5/5
0/5

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
V tomto bode starostka obce informovala poslancov, že je možné podať návrh na
Environmentálny fond žiadosť o príspevok na skládku odpadu na cca 70 000 Eur. Ak by sme
sa chceli zapojiť, tak projekt by stál cca 2 400 Eur. Ďalej by sme sa mohli zapojiť na projekt
úprava zberného dvora prostredia a potom upraviť aj plochu, tam by stál projekt cca 3 500
Eur. Tiež by starostka chcela požiadať o dotáciu na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Kľačany a to na
strechu na ZŠ, kde tiež bude treba vypracovať projekt.
Uznesenie č. 35/2016
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 zvýšiť o sumu
6000,- €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5 (p. Vladimír Cepko)

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
12. Prerokovanie a schválenie žiadosti Ing. Ľuboša Mikloviča o opravu poľnej cesty
vedúcej do osady Díč
K tomuto bodu sa starostka vyjadrila, že tento problém sa riešil aj v minulosti, 2x ročne sa mu
tam dalo naviesť po 100 ton makadamu, čím sa cesta spevnila, bol tam ale havarijný stav, čo
bola hrubá oprava. Teraz by potreboval makadam menšej frakcie približne 70m3, čo by bola
cena opravy cca 2 700 Eur. P. poslanec Ďuriš sa spýtal, či má uhradené poplatky voči obci,
nakoľko žiada od obce peniaze. Podľa neho tú cestu ničí nielen osobnými autami, ale chodia
tadiaľ ťažké stroje. P. Juríková sa vyjadrila, že ona nie je za plnú sumu, súhlasila by s nejakou
čiastkovou sumou. P. Nič bol proti tomu, aby sa žiadosti vyhovelo. Napokon starostka dala
hlasovať:
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Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť pána Ing. Mikloviča Ľuboša o
opravu poľnej cesty vedúcej do osady Díč a povoľuje kúpu 75 m3 makadamu
z rozpočtu obce.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

0/5
4/5
1/5 (p. Marián Palkovič)

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
13. Prerokovanie a schválenie mesačnej odmeny pre hlavnú kontrolórku obce
Starostka obce sa k tomuto bodu vyjadrila, že hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta Bendová,
pracuje na Obecnom úrade v Kľačanoch už viac ako rok a stále má len základný plat zo
zákona. Taktiež chodí na Obecný úrad každý týždeň a cestovné výdavky si hradí sama. P.
Ďuriš navrhol koncoročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce, čo by však bolo v rozpore so
zákonom. P. Nič navrhol 30%, p. Palkovič tiež navrhol 30%, p. Ďuriš 30%. Starostka obce
dala hlasovať:
Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch
A) schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce vypočítaný podľa § 18c ods. 1 - 4 Zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe § 18c ods. 5 schvaľuje
mesačnú odmenu 30 % z mesačného platu a to od 1.7.2016.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5 (p. Vladimír Cepko)

Dňa 22.06.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
14. Informácia starostky obce o dianí v obci
V tomto bode programu starostka informovala občanov čo sa v dedine momentálne deje:
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- bude oslava 760 výročia obce Kľačany, ktorá sa bude konať 13. augusta, vystúpi hudobná
skupina Progres od 16:00 – 24:00 hod. Starostka ďalej informovala, že bude kúpené na túto
oslavu prasa a tiež sa bude podávať malé občerstvenie, okrem alkoholu. Poprosila poslancov
o spoluprácu a návrhy.
- prebehla rekonštrukcia bytu v MŠ, ktorý je určený na prenájom pre potreby školy, nakoľko
je to školský byt. Byt je hotový, kompletne zrekonštruovaný.
- momentálne prebieha voľba riaditeľky ZŠ s MŠ – vyskytla sa však komplikácia a je
predpoklad, že sa bude voľba opakovať, nakoľko výberové konanie bude zrušené. Do
zvolenia novej riaditeľky školy, bude poverená starostkou obcou na vykonávanie tejto funkcie
dočasne PaedDr. Lenkou Proksovou – súčasná riaditeľka školy.
- prebehlo zateplenie NPZ
- na Obecnom úrade prebehla rekonštrukcia strecha a to výmena latovania a škridle
- Obecný úrad bol napojený na obecnú kanalizáciu a vodovod
- v súčasnosti sa rieši bezbariérový prístup na Obecnom úrade, týka sa to hlavne vchodových
dverí a vstupu na OcÚ
- v mesiaci júl sa bude robiť detské ihrisko v areáli MŠ, kde momentálne prebiehajú prípravné
terénne práce, taktiež sa bude opravovať plot a priestranstvo v MŠ
- prebehne rekonštrukcia strechy v KD, ktorá sa bude robiť na dve etapy, nakoľko ide o veľkú
plochu.
- v KD boli vymenené okná, 5 malých okien v sále KD, dvere u poľovníkov a dvere vo vnútri
KD, a v kuchyni KD
- kosenie verejných priestranstiev budú vykonávať cez prázdniny brigádnici – študenti
a dôchodcovia, zamestnanci obce budú vykonávať iné práce

15. Diskusia
V diskusii sa p. Fuska František – má v jarku po povodni piesok, na to starostka odpovedala,
že jarky budú priebežne vyčistené
p. Ďurišová Eva sa pýtala na nájomné byty, na to starostka odpovedala, že nemôžu byť aj
nájomné byty a aj nová IBV, obec nemá na obe peniaze
p. Valent z RC Aeroklub informoval, že tento víkend bude celoslovenská súťaž v leteckom
modelárstve. Opýtal sa, či by obec mohla finančne prispieť na túto akciu. Starostka mu
prisľúbila podporu vo výške 150 Eur na občerstvenie z fondu starostu obce.
p. Ďuriš Marek sa pýtal na termín, kedy bude riešená porucha statiky na starej škole, starostka
mu na to odpovedala, že sa to môže riešiť najskôr v mesiaci august.
p. Cepko Vladimír sa informoval, či sa bude robiť jarok vedľa MŠ, na to starostka
odpovedala, že sa bude iba prehlbovať.
16. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Zapísala: Ivana Uhlíková
Kľačany, dňa 22.06.2016
Overovatelia:
p. Marek Ďuriš

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

p. Vladimír Cepko

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

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

Vyhotovený zvukový záznam „OZ 22.06.2016“ bude uložený v archíve obce.
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