ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 21.09.2016
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. Marián Palkovič, p. Milan Poláčik
Mgr. Irena Hofferová, p. Marcel Nič
Bc. Monika Vívodíková
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 priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/99 reg.
„C“ vo výmere 878 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Vladimírovi Mokošovi bytom Závalie 9/A 920 01
Hlohovec
6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/107 reg.
„C“ vo výmere 661 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Marekovi Rybárovi, bytom Radlinského 480/11
920 01 Hlohovec
7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/104 reg.
„C“ vo výmere 1150 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Ivanovi Paukovi, bytom Lazisko 103, 032 11
Liptovský Mikuláš a Ing. Martine Paukovej, bytom Vavrečka 261, 029 01 Námestovo
8. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2016
9. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
10. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Vlasty Toráčovej bytom Kľačany 118
o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
11. Prerokovanie a schválenie žiadosti o zriadenie a prevádzkovanie prípojného bodu
verejnej elektronickej komunikačnej siete
12. Prerokovanie a oboznámenie sa s výsledkom kontroly pracovníkmi SMI
13. Prerokovanie a schválenie žiadosti o dofinancovanie úväzkov vychovávateliek
školského klubu
14. Prerokovanie a schválenie zámeru rekonštruovať budovu NS na nájomné byty
15. Prerokovanie a schválenie odpojenia kúrenia v priestoroch predajne potravín v NS
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16. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
17. Informácia starostky obce o dianí v obci
18. Diskusia
19. 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
schopné.
2. Za zapisovateľku rokovania bola starostkou obce určená Bc. Monika Vívodíková, za
overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ing. Jana Juríková a p. Marián Palkovič.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia a navrhuje
zmeny programu:
 Upraviť znenie bodu č. 13 „Prerokovanie a schválenie žiadosti o dofinancovanie
úväzkov vychovávateliek školského klubu a dofinancovanie originálnych kompetencií
– školská jedáleň“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

 Odstrániť bod č. 15 Prerokovanie a schválenie odpojenia kúrenia predajne potravín
v NS

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

P. Ďuriš navrhol nasledovné zmeny v programe, a to z dôvodu, že nemá dosť informácií.
 bod č. 8. vypustiť z programu
 bod č. 9. vypustiť z programu
 bod č. 10. vypustiť z programu
 bod č. 11. vypustiť z programu
 bod č. 14. vypustiť z programu
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Starostka mu na to odpovedala, že všetky informácie boli poskytnuté na pracovnom stretnutí,
ktoré sa uskutočnilo deň pred OZ a on sa na tomto pracovnom stretnutí nezúčastnil a nie je
dôvod aby tieto body boli vypustené, nakoľko ostatní poslanci informácie mali.
Starostka obce dala hlasovať za program so zapracovaním zmien, ktoré sama navrhla:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/99 reg.
„C“ vo výmere 878 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Vladimírovi Mokošovi bytom Závalie 9/A 920 01
Hlohovec
6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/107 reg.
„C“ vo výmere 661 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Marekovi Rybárovi, bytom Radlinského 480/11
920 01 Hlohovec
7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/104 reg.
„C“ vo výmere 1150 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Ivanovi Paukovi, bytom Lazisko 103, 032 11
Liptovský Mikuláš a Ing. Martine Paukovej, bytom Vavrečka 261, 029 01 Námestovo
8. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2016
9. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
10. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Vlasty Toráčovej bytom Kľačany 118
o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
11. Prerokovanie a schválenie žiadosti o zriadenie a prevádzkovanie prípojného bodu
verejnej elektronickej komunikačnej siete
12. Prerokovanie a oboznámenie sa s výsledkom kontroly pracovníkmi SMI
13. Prerokovanie a schválenie žiadosti o dofinancovanie úväzkov vychovávateliek
školského klubu a dofinancovanie originálnych kompetencií – školská jedáleň
14. Prerokovanie a schválenie zámeru rekonštruovať budovu NS na nájomné byty
15. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
16. Informácia starostky obce o dianí v obci
17. Diskusia
18. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

2/5
0/5
3/5

(Ing. Juríková, p. Poláčik)
(p. Ďuriš, p. Cepko, p. Palkovič)

Starostka obce konštatovala, že OZ nemôže pokračovať z dôvodu neschválenia programu.
P. Poláčik v tomto bode rokovania OZ odišiel z novej požiarnej zbrojnice. Od tohto bodu
rokovania budú hlasovať 4 poslanci (Ing. Juríková, p. Ďuriš, p. Cepko, p. Palkovič).
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Starostka obce a hlavná kontrolórka obce dodali, že sa musí prejednať bod č. 8 Správa
o plnení rozpočtu k 30.06.2016, a to do 30.09.2016. Z tohto dôvodu nemôže byť rokovanie
OZ zrušené a tento bod vylúčený z rokovania.
Starostka obce dala hlasovať o jednotlivých návrhoch zmien programu p. Ďuriša okrem
vylúčenia bodu č. 8:
 Vypustiť bod č. 9
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

 Vypustiť bod č. 10
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

 Vypustiť bod č. 11
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

 Vypustiť bod č. 12
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

 Vypustiť bod č. 14
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhnutých
zmien v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení prijatých uznesení
Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/99 reg.
„C“ vo výmere 878 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Vladimírovi Mokošovi bytom Závalie 9/A 920 01
Hlohovec
6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/107 reg.
„C“ vo výmere 661 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Marekovi Rybárovi, bytom Radlinského 480/11
920 01 Hlohovec
7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/104 reg.
„C“ vo výmere 1150 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Ivanovi Paukovi, bytom Lazisko 103, 032 11
Liptovský Mikuláš a Ing. Martine Paukovej, bytom Vavrečka 261, 029 01 Námestovo
8. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2016
9. Prerokovanie a schválenie žiadosti o dofinancovanie úväzkov vychovávateliek
školského klubu a dofinancovanie originálnych kompetencií – školská jedáleň
10. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
11. Informácia starostky obce o dianí v obci
12. Diskusia
13. Záver
2.
3.
4.
5.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Správa o plnení prijatých uznesení
Starostka obce oboznámila prítomných so správou o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení prijatých uznesení
Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
5. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/99 reg.
„C“ vo výmere 878 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Vladimírovi Mokošovi bytom Závalie 9/A 920 01
Hlohovec
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Žiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 10.08.2016 od p. Vladimíra Mokoša, bytom
Závalie 9/A 920 01 Hlohovec na kúpu pozemku parc. č. 1484/99 vo výmere 878 m2.
Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/99 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 878 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom p. Vladimírovi Mokošovi, bytom Závalie 9/A 920 01
Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 24 768,38 €. 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 „Q‟ 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:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 21. 09. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/107 reg.
„C“ vo výmere 661 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú výstavbu
v lokalite „Brehy“ v k.ú obce p. Ing. Marekovi Rybárovi, bytom Radlinského 480/11
920 01 Hlohovec
Žiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 07.09.2016 od Ing. Mareka Rybára, bytom
Radlinského 480/11 920 01 Hlohovec na kúpu pozemku parc. č. 1484/107 vo výmere 661 m2.
Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/107 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 661 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom Ing. Marekovi Rybárovi, bytom Radlinského 480/11 920
01 Hlohovec. Celková suma za predávaný pozemok je 18 646,81 €. 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 „V‟ 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:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4
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Dňa 21. 09. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
7. Schválenie návrhu priameho predaja obecného pozemku parcelné číslo 1484/104 reg.
„C“ vo výmere 1150 m2, ktorý v rámci ÚP obce Kľačany je určený na bytovú
výstavbu v lokalite „Brehy“ v k.ú obce Ing. Ivanovi Paukovi, bytom Lazisko 103, 032
11 Liptovský Mikuláš a Ing. Martine Paukovej, bytom Vavrečka 261, 029 01
Námestovo
Žiadosť na obecný úrad bola doručená dňa 22.06.2016 od Ing. Ivana Pauka, bytom Lazisko
103 032 11 Liptovský Mikuláš a Ing. Martiny Paukovej, bytom Vavrečka 261 029 01
Námestovo na kúpu pozemku parc. č. 1484/104 vo výmere 1150 m2.
Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje priamy predaj pozemku parc. číslo
1484/104 parcela reg. „C‟ - orná pôda, vo výmere 1150 m2, ktorý je v rámci územného plánu
Obce Kľačany určený na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite „IBV Brehy‟, katastrálne
územie Kľačany priamym predajom Ing. Ivanovi Paukovi, bytom Lazisko 103, 032 11
Liptovský Mikuláš a Ing. Martine Paukovej, bytom Vavrečka 261, 029 01 Námestovo.
Celková suma za predávaný pozemok je 32 441,50 €. 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 „T‟ 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:

4/4
0/4
0/4

Dňa 21. 09. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

8. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2016
Starostka obce dala slovo ekonómke p. Uhlíkovej, ktorá predniesla plnenie rozpočtu
k 30.06.2016.
K danému bodu vystúpil p. Ďuriš, ktorý sa informoval k jednotlivým položkám a odpovedala
mu ekonómka OcÚ p. Uhlíková.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie predložené
plnenie rozpočtu k 30.06.2016
Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................................
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9. Prerokovanie a schválenie žiadosti o dofinancovanie úväzkov vychovávateliek
školského klubu a dofinancovanie originálnych kompetencií – školská jedáleň
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťami ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti ZŠ s MŠ Kľačany
o dofinancovanie úväzkov vychovávateliek v ŠK schvaľuje:
A) dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 1 512,- € a to na základe
zvýšeného počtu žiakov prihlásených do školského klubu detí v ZŠ s MŠ
v Kľačanoch. Finančná dotácia je určená na časové obdobie 09-12/2016.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 21. 09. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní žiadosti ZŠ s MŠ Kľačany schvaľuje:
dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 1 697,34 € a to na základe
zvýšeného počtu žiakov prihlásených na stravovanie sa v školskej jedálne v ZŠ
s MŠ v Kľačanoch. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie
zvýšeného úväzku pomocnej pracovnej sily k školskej jedálni a úpravy pracovného
úväzku vedúcej školskej jedálne. Finančná dotácia je určená na časové obdobie 0812/2016.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 21. 09. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

10. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach.
Uznesenie č.43/2016
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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
292 019
111 003

Slovné označenie
Príjmy z refundácie
Výnos dane
z príjmov poukázaný
územnej samospráve

Suma rozpočtovaných
príjmov
1 500 Eur
268 267 Eur

Suma navýšených
príjmov
2 600 Eur
270 367 Eur

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Dotácia obce
pre ZŠ s MŠ

09.1.1.2

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
90 000 Eur

Suma výdavkov
po navýšení
93 200 Eur

4/4
0/4
0/4

Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B. 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
233 01

Slovné označenie
Príjmy z predaja
pozemkov

Suma rozpočtovaných
príjmov
60 000 Eur

Suma navýšených
príjmov
65 500 Eur

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Slovné
označenie

09.1.1.1.

717 002

Rekonštrukcia
ZŠ s MŠ

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

1/4
0/4
3/4

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
33 000 Eur

Suma výdavkov
po navýšení
38 500 Eur

(Ing. Juríková)
(p. Ďuriš, p. Cepko, p. Palkovič)

Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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C. 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

Slovné označenie
Vlastné príjmy RO/
ZŠ s MŠ

Suma rozpočtovaných
príjmov
10 000 Eur

Suma navýšených
príjmov
11 626,57 Eur

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Vlastné príjmy
RO/ ZŠ s MŠ

09.1.1.2

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Slovné
označenie

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
10 000 Eur

Suma výdavkov
po navýšení
11 626,57 Eur

4/4
0/4
0/4

Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

D. 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
Príjmy:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Slovné
označenie

06.3.0

633 006

Vodovod
materiál

Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Slovné
označenie

06.3.0

635 006

Vodovod
údržba

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
2 000 Eur

Suma výdavkov
po navýšení

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
10 000 Eur

Suma výdavkov
po znížení

5 000 Eur

Výdavky:

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7 000 Eur

4/4
0/4
0/4

Dňa 21.09.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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11. Informácia starostky obce o dianí v obci
 Starostka obce poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri rekonštrukcii obecného úradu.
 Starostka obce poďakovala všetkým, ktorí celé leto pracovali na rekonštrukcii strechy
kultúrneho domu.
 Starostka obce poďakovala všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní oslavy 760.
výročia obce.
 Informovala prítomných o kultúrno-spoločenskej akcii „Rozlúčka s prázdninami“,
ktorá sa konala 27.08.2016, kde bolo pripravené občerstvenie pre deti a kolotoč
zdarma.
 Starostka obce informovala prítomných o investičných akciách, ktoré boli v obci
vykonané, resp. sa vykonávajú:
- omietka na obecnom úrade a okolo obecného úradu;
- vybudovanie prístrešku;
- rekonštrukcia vstupu do MŠ – dlažba, ohrada;
- úprava trávnatých plôch v priestoroch dvora MŠ, dokončievanie
odvodnenie strechy;
- v obci bol namontovaný Digi rozhlas (bezdrôtový rozhlas);
- v jesennom období bude dokončený vstup do obecného úradu, aby bol
bezbariérový.
 Pred obecný úrad je umiestnený kontajner na zber kuchynského oleja, pretože to
vyplýva zo zákona o odpadoch.
 Vývoz skla – vznikol problém medzi .A.S.A. a organizáciou zodpovednosti výrobcov
– problém s platbami medzi nimi.
 P. Černušák poslal mail, kde upozornil o ukončení programových služieb MarkízaSlovakia cez DVT-T.
 Bola podaná žiadosť na ministerstvo školstva o získanie finančného príspevku na
rekonštrukciu strechy ZŠ. Vypracovanie všetkých náležitostí stavebným inžinierom,
ktoré sú potrebné k tejto žiadosti. Zatiaľ sa čaká na výsledok.
 V novembri sa uskutoční výmena konštrukcie priecestia, vybúranie a nanesenie novej
asfaltovej zmesy nábehov železničného priecestia. Táto výmena sa uskutoční po
hodoch, pretože celá premávka bude asi 1 týždeň presmerovaná cez poľnú cestu do
Pastuchova.
 V MŠ bude zmenená doba prevádzky a to skrátená zo 16:30 hod. iba do 16:00 hod.
 Občania môžu dávať pripomienky na zmenu cestovných poriadkov SAD a to do
30.09.2016. Bližšie informácie sú vyvesené v úradnej tabuli a tiež na webe obce.
 Starostka obce oboznámila prítomných, že od 01.09.2016 máme v ZŠ s MŠ novú pani
riaditeľku PhDr. Helenu Kolníkovú a zároveň jej zaželala veľa úspechov v práci.

12. Diskusia
 P. Pavlíková sa prihlásila o slovo a informovala, že jej syn po dohode so starostkou
obce vybavil DJ-a na oslavy 760. výročia, no nakoniec sa diskotéka nekonala a on
musel zaplatiť zálohu 100 EUR.
 Starostka obce na to odpovedala, že k žiadnej dohode neprišlo. Musela by sa napísať
objednávka, ktorú by ona podpísala. Ďalej dodala, že sa o diskotéke dozvedela
v sobotu poobede a diskotéka nebola zaradená do programu.
 Kontrolórka dodala, že DJ mal prísť na OcÚ so živnostenským listom a mala sa
napísať objednávka.
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 P. Ďuriš uzavrel debatu tým, že agentúra p. Dvorana v Hlohovci (MIDO) vydal zákaz
všetkým svojim DJom robiť diskotéky v Kľačanoch, pretože toto nie je prvá
objednávka, ktorá sa zrušila, boli min. 3 alebo 4 a museli platiť poplatok SOZE.
Dodal, že objednávky preverí.
 Starostka na to odpovedala, že žiadnu objednávku na diskotéku nikdy pre obec
nevybavovala.
 P. Sečány ponúkol kontakt na dodávateľa vodomerov.
 P. Sečány sa informoval, prečo sú tu 2 detské ihriská.
 Starostka mu na to odpovedala, že jedno je pre deti v MŠ, ktoré je zavreté a druhé je
verejne dostupné pre deti v obci.
 P. Sečány položil poslancom otázku, kedy sa uzhodli o oslave 760. výročia obce,
takáto akcia sa plánuje rok predtým, mala sa spraviť veľká večera, pozvať starostov
z okolia. Ďalej dodal, že je pekné, že si občania prišli pozrieť ako sa zmodernizoval
KD (chatrč) a pokladá to za predvolebné maniere.
 Starostka na to odpovedala, že vedela o tom, že to bolo povedané a ešte ani slávnosť
neskončila.
 P. Palkovič podotkol, že keby bol skôr o tomto informovaný, prehodnotil by svoj
program a prišiel by pomôcť. V utorok pred oslavou bolo pracovné stretnutie, na
ktorom starostka informovala, čo je všetko zabezpečené a nechápe čo starostka od
poslancov chcela.
 Starostka obce dodala, že by jej stačila účasť poslancov na oslave.
 P. Palkovič ďalej dodal, že by prijal viac času medzi pracovným stretnutím
a zasadnutím OZ na zistenie si informácií.
 P. Černý sa informoval, prečo sa OZ nevyhlasuje v rozhlase skôr ako v daný deň.
 Starostka mu na to odpovedala, že zákon neprikazuje OZ vyhlasovať, musí byť
zverejnené v tabuli a niektoré obce dokonca OZ ani nehlásia rozhlasom.
 P. Černý podotkol, že by sa mal zmeniť rokovací poriadok.
 P. Černý sa spýtal, že sa v obci rozpráva, že starostka s manželom majú v Pohostinstve
pod Vŕbou nejaké spoločnícke aktíva.
 Starostka sa ho opýtala, či vie, že šírenie klebiet je trestné.
 P. Černý na to reagoval, že starosta obce to musí zniesť, pretože je verejný činiteľ.
 Starostka na to reagovala, že ona to znesie, ale jej manžel to znášať nemusí.
 P. Černý sa informoval o prístrešku za kultúrnym domom, z akých peňazí bol
spravený.
 Starostka mu na to odpovedala, že to bolo spravené z peňazí, ktoré boli určené na
strechu v kultúrnom dome.
 P. Černý ďalej dodal, že našiel objednávku na webe na opravu schodov v NS po roku
a upozornil na jamy pred NS a požiada poslancov, aby sa to tam aspoň zaplátalo. Ďalej
podotkol, že na objednávku na opravu vitríny v NS, ktorá je zverejnená na webe treba
napísať, že je zrušená, pretože opravu si zaplatil sám.
 P. Černý upozornil na porušenie zákona - v novembri 2016 po zvolení starostky sa
schválilo zvýšenie nájmu späť na pôvodnú sumu, nebolo to do 30 dní vyvesené.
 Starostka na to odpovedala, že si to musí overiť a nebude na to teraz odpovedať.
 P. Kovalčík sa informoval, prečo nebola jeho žiadosť, ktorú priniesol na OcÚ
v pondelok tento týždeň zaradená do programu.
 Na to mu starostka odpovedala, že keď ide o prenájom obecného majetku, musí sa
najskôr zverejniť zámer.
 Starostka dodala, že potrebuje vedieť čo je to kultúrno-spoločenská aktivita, ktorú
uviedol v žiadosti.
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 P. Kovalčík jej na to odpovedal, že bude mať v ZŠ krúžok umenia a chce obnoviť
folklór v obci, spraviť tu kultúrne centrum v spolupráci s pani riaditeľkou ZŠ.
 Ďalej sa p. Kovalčík informoval o kurze kronikára, pretože obec má tento kurz
zabezpečiť.
 Starostka mu na to odpovedala, že mohol si nájsť kurz sám a na OcÚ sa vypíše
objednávka.
 P. Kovalčík dodal, aby ho starostka volávala na obecné akcie.
 Starostka mu na to odpovedala, že mu môže posielať SMS.
 P. Palkovič sa informoval o SMS systéme.
 Bolo mu odpovedané, že táto služba bude už zrušená, nakoľko to využíval malý počet
občanov.
 P. Černý sa informoval, či sa prerábal alarm na OcÚ.
 Starostka mu na to odpovedala, že kvôli fasáde bol potrebný alarm upraviť a do jednej
z miestností sa pridával.
 P. Ďurišová sa informovala, kto robí výber detičiek do MŠ, pretože sú tu deti z iných
dedín a niektoré pracujúce matky z našej obce sem deti nedostali.
 Starostka na to odpovedala, že výber má na starosti ZŠ s MŠ Kľačany, pani riaditeľka.
 P. Horňáková sa informoval o nájomných bytoch.
 Starostka jej na to odpovedala, že zatiaľ to nie je v pláne a že o tomto rozhoduje OZ.
 P. Palkovič sa informoval o bezbariérovom vstupe na OcÚ.
 Starostka mu na to odpovedala, že bude spravená nábehová rampa, musí to spĺňať
určité pravidlá.
 P. Palkovič dodal, či by sa dala zlepšiť komunikácia medzi poslancami a starostkou
obce, pretože občania sa pýtajú čo sa robí a poslanci nevedia odpovedať.
 Starostka na to reagovala, že zatiaľ sa nerobili akcie, ktoré by neboli schválené
v rozpočte a plní sa to podľa rozpočtu.
 P. Ďuriš sa informoval, ako to je s jarkom p. Ballonovej.
 Starostka na to odpovedala, že vŕby boli povypilované, ale znova rastú, tak sa musia
tie výrastky odstrániť.
 P. Ďuriš podotkol, že sa na ten jarok dalo 7000 EUR a nie je tam nič spravené.
 Starostka na to reagovala, že sa to nestíhalo.
 P. Ďuriš sa ďalej informoval o pozemkoch, ktoré predával p. Bartko v časti IBV 2.
Záujemkyňa o tieto pozemky sa informovala u realitného makléra ohľadom
inžinierskych sietí a ten jej ukázal písomné vyjadrenie od obce, že tam tie prípojky
budú a kade pôjdu.
 Starostka mu na to odpovedala, že žiadnu žiadosť o pripojenie od neho nedostala
a jasne mu povedala, že musí pozemky pripojiť na vlastné náklady.
 P. Ďuriš sa informoval o osvetlení na prístupovej ceste IBV, schválili sme to a dodnes
to nie je spravené.
 Starostka na to odpovedala, že nedávala na to ešte objednávku, musí sa opýtať na to p.
Šípku.
 P. Ďuriš položil otázku p. kontrolórke ohľadom VZN o parkovaní v obci, či by nám
s tým vedela pomôcť.
 P. kontrolórka na to odpovedala, že sa bude informovať v iných dedinách ako to majú
riešené.
 P. Ďuriš podotkol, že je z toho veľký problém a sú zbytočné konflikty medzi ľuďmi.
 Ing. Juríková oznámila, že na pracovnom stretnutí sa dohodli, že cesta na IBV sa bude
robiť až po predaní všetkých pozemkov a počká sa kým prejde najväčší nával
nákladných áut.
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 P. Sečány sa informoval, ako je riešený trvalý pobyt občanov na IBV. Ľudia, ktorí tu
nemajú trvalý pobyt a využívajú benefity obce.
 Starostka mu na to odpovedala, že sa to malo riešiť už pri uzatváraní zmlúv.
 P. Sečány ďalej podotkol, že navrhuje urobiť opatrenia – zvýšenie daní pre občanov,
ktorí nemajú trvalý pobyt v obci a bývajú v obci.
 Starostka na to reagovala, že zistí koľko domov je pred kolaudáciou, kto tu nemá
trvalý pobyt a býva v obci a bude sa to riešiť.
 P. Černý sa informoval, koľko je ešte voľných pozemkov na IBV Brehy.
 Starostka mu na to odpovedala, že už ani jeden.
 P. Horňáková sa informovala, čo sa plánuje spraviť na priestranstve pri Majeri.
 Starostka jej na to odpovedala, že na to musí byť vypracovaná štúdia, čo by tam mohlo
byť.

13. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 21.09.2016
Overovatelia:
Ing. Jana Juríková

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

p. Marián Palkovič

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

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