ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 16.12.2016
o 18:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení:
Zapisovateľka:
Hlavný kontrolór obce:
Ekonómka obce:
Občania:

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

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie ponuky na prenájom siete káblovej televízie Kľačany pri
Trnave a stanovenie poplatku za káblovú televíziu
6. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
7. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2017
8. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2017
9. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2017
10. Schválenie ceny vody za 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v Obci Kľačany
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
12. Rôzne
- Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky
k 31.12.2015
- Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Kľačany za rok 2015
- Prerokovanie problematiky začlenených žiakov v ZŠ s MŠ v Kľačanoch
13. Informácia starostky obce o dianí v obci
14. Diskusia
15. Záver
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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 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: p. Marián Palkovič, 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 dala
poslancom priestor na pripomienky.
Mgr. Hofferová navrhla doplniť bod č. 14. Interpelácie poslancov.
Starostka obce dala o tomto návrhu hlasovať
 Doplniť bod č. 14. Interpelácie poslancov
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5

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

Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhnutej
zmeny v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie ponuky na prenájom siete káblovej televízie Kľačany pri
Trnave a stanovenie poplatku za káblovú televíziu
6. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
7. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2017
8. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytnutie dotácií na rok 2017
9. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2017
10. Schválenie ceny vody za 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v Obci Kľačany
11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
12. Rôzne
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Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky Obce Kľačany k 31.12.2015
- Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Kľačany za rok 2015
- Prerokovanie problematiky začlenených žiakov v ZŠ s MŠ v Kľačanoch
13. Informácia starostky obce o dianí v obci
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
-

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce oboznámila prítomných o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie prijatých uznesení
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Prerokovanie a schválenie ponuky na prenájom siete káblovej televízie Kľačany pri
Trnave a stanovenie poplatku za káblovú televíziu
Starostka obce oboznámila prítomných s ponukou na prenájom káblovej televízie Kľačany,
ktorá bola doručená na Obec Kľačany od p. Drahoslava Černušáka.
Starostka obce dala slovo p. Černušákovi, ktorý sa k ponuke vyjadril.
Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo ponuku na prenájom káblovej televízie
Kľačany pri Trnave, ktorá bola doručená na Obec Kľačany od p. Černušáka Drahoslava,
bytom Koperníkova 15, 920 01 Hlohovec a prijíma nasledovné uznesenie:
A) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje ponuku na prenájom siete káblovej
televízie p. Černušákovi Drahoslavovi, bytom Koperníkova 15, 920 01 Hlohovec
v termíne od 1.1.2017:
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 16. 12. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch poveruje starostku obce vypracovať nájomnú
zmluvu v spolupráci s právnikom obce.
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje cenu za užívanie káblovej televízie
Kľačany pri Trnave, ktorú prevádzkuje p. Černušák Drahoslav na 25€/rok a to
s dátumom účinnosti od 1.1.2017.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5

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

Dňa 16. 12. 2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Schválenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Starostka obce stručne oboznámila prítomných so Zmluvou o zriadení spoločného obecného
úradu.
Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch:
A) berie na vedomie
zrušenie Zmluvy o spoločnom obecnom úrade uzavretej dňa 1.4.2003 v znení všetkých
platných dodatkov
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ..............................
B) schvaľuje
v zmysle § 20 ods. 4 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Zmluvu o zriadení
spoločného obecného úradu predloženú Spoločným obecným úradom so sídlom
v Leopoldove, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Za prijatie:

5/5

Proti:
Zdržali sa:

0/5
0/5

(Mgr. Hofferová p. Cepko,
p.Poláčik, p. Ďuriš, p. Palkovič)
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Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .................

7. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2017
Starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Ivete Bendovej, ktorá prítomných
oboznámila s návrhom Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch po prerokovaní predloženého materiálu berie na
vedomie „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017“
a zároveň poveruje hlavnú kontrolórku obce k výkonu kontroly podľa predloženého
plánu kontrolnej činnosti. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov, § 18 písm. f, ods. 1, písm. b) hlavný kontrolór predkladá
OZ raz za šesť mesiacov návrh Plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15
dní pred rokovaním v OZ zverejnený spôsobom obvyklým.
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
8. Schválenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na
poskytovanie dotácií na rok 2017
Poslanci hlasovali za jednotlivé žiadosti a následne za sumy, ktoré budú v roku 2017
poskytnuté formou dotácie:
A) Dotácia na rok 2017 pre OFK Kľačany
Dotácia pre OFK Kľačany z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 7500,- EUR na
činnosť OFK
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5

(p. Ďuriš, p. Cepko, p. Poláčik, p. Palkovič)
(p. Hofferová)

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
B) Dotácia na rok 2017 pre OFK Kľačany
Dotácia pre OFK Kľačany z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 3000,- EUR na
vybudovanie osvetlenia na tribúne a osvetlenia na ihrisku.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:

0/5
1/5

(p. Ďuriš)
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Zdržali sa:

4/5

(p. Poláčik, p. Cepko, Mgr. Hofferová, p. Palkovič)

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
C) Dotácia na rok 2017 pre Bežecký klub 2000
Dotácia pre Bežecký klub 2000 z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 1500,EUR na účel: zorganizovanie a zabezpečenie 46. ročníka cestného behu „Kľačianska
desiatka“
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
D) Dotácia na rok 2017 pre Bežecký klub 2000
Dotácia pre Bežecký klub 2000 z rozpočtu obce bude poskytnutá vo výške 300,EUR na účel: reprezentácia klubu a Obce Kľačany Jánom Cvíčelom, členom BK
2000 Kľačany na bežeckých pretekoch v rámci Slovenska i v zahraničí. Dotácia sa
poskytuje na úhradu nákladov štartovné, cestovné, ošatenie.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5

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

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
E) Dotácia na rok 2017 pre RC Aeroklub Hlohovec – Kľačany o.z.
Dotácia pre RC Aeroklub Hlohovec – Kľačany o.z. z rozpočtu obce na rok 2017 bude
poskytnutá vo výške 200,- EUR. Dotácia sa poskytuje na účel: reprezentácia
miestneho klubu na letecko-modelárskych športových podujatiach s vyznačením
príslušnosti ku klubu – reprezentácia Obce Kľačany.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/5
0/5
1/5

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

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
Strana 6 z 14

F) Dotácia na rok 2017 pre Minix s.r.o. Palkovičova 25/3 Nové Mesto nad Váhom
Dotácia z rozpočtu obce na rok 2017 bude poskytnutá vo výške 1000,- EUR. Dotácia
sa poskytuje na účel: príspevok na štartovné a licenciu na rok 2017.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
G) Dotácia na rok 2017 pre Poľovnícke združenie Tŕstie
Dotácia z rozpočtu obce na rok 2017 bude poskytnutá vo výške 500,- EUR.
Za poskytnutie dotácie:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

0/5
0/5
5/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch na základe predložených žiadostí o dotáciu na rok 2017
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v celkovej sume 10 500,00 EUR, z toho OFK Kľačany
7500,- EUR, Bežeckému klubu 1800,- EUR, RC Aeroklubu 200,- EUR, Minix s. r. o. 1000,EUR.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

9. Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2017
Starostka obce oboznámila prítomných, že návrh rozpočtu obce bol vyvesený 15 dní pred OZ
na úradnej tabuli a na webe obce. Ďalej skonštatovala, že žiadne pripomienky v písomnej
forme neboli týchto 15 dní doručené.
Poslanci OZ navrhli nasledovné úpravy k návrhu rozpočtu na rok 2017:
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Časť bežné výdavky:
 Položka 633013 Softvér sumu 4500,- EUR upraviť na sumu 500,- EUR
 Položka 637031 Pokuty a penále sumu 2500,- EUR upraviť na sumu 0,- EUR
 Položka 632001 Požiarna zbrojnica elektrika sumu 1000,- EUR upraviť na sumu 500,EUR
 Položka 635006 Požiarna zbrojnica údržba sumu 1000,- EUR upraviť na sumu 100,EUR
 Položka 635006 Oprava miestnych komunikácií sumu 56000,- EUR upraviť na
sumu 6000,- EUR
 Položka 635006 Nákupné stredisko – údržba budovy sumu 1000, EUR upraviť na
sumu 59900,- EUR
 Položka 642002 OFK príspevok na činnosť sumu 7000,- EUR upraviť na sumu
7500,- EUR
 Položka 642002B Bežecký klub – príspevok na činnosť sumu 2000,- EUR upraviť
na sumu 1800,- EUR
 Položka 642002-2 Minix s. r. o. sumu 0,- EUR upraviť na sumu 1000,- EUR
 Položka 642002-4 Poľovnícke združenie Tŕstie sumu 500,- EUR upraviť na sumu 0,EUR
 Položka 635 Rutinná a štandardná údržba kultúrny dom sumu 2000,- EUR
upraviť na sumu 500,- EUR
 Položka 637004 Cintorín vývoz TKO sumu 500,- EUR upraviť na sumu 200,- EUR
Časť kapitálové výdavky:
 Položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia upraviť na Prípravná
a projektová dokumentácia Nákupného strediska
 Položka 717002 Rekonštrukcia budovy OFK sumu 3000,- EUR upraviť na sumu 0,EUR
 Položka 717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - kuchyňa sumu 0,- EUR upraviť na sumu
3000,- EUR
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .................................
Uznesenie č. 59/2016
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Obce
Kľačany k rozpočtu na rok 2017 a viacročnému rozpočtu na roky 2018-2019
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapracovanie navrhovaných zmien príjmov
a výdavkov do rozpočtu Obce Kľačany na roky 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019:
Za prijatie:

4/5

(p. Cepko, Mgr. Hofferová, p. Ďuriš, p. Palkovič)
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Proti:
Zdržali sa:

1/5
0/5

(p. Poláčik)

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
C) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje predložený rozpočet na úrovni
hlavných kategórií vrátane zapracovaných pripomienok k návrhu rozpočtu na rok
2017.
Rozpočet na rok 2017
v€
Bežné príjmy

843 404,00

Kapitálové príjmy

20 000,00
9 200,00

Vlastné príjmy školy
Príjmy spolu

872 604,00

Rozpočet na rok 2017
v€
Bežné výdavky

808 714,00

Kapitálové výdavky

63 890,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

Výdavky spolu

872 604,00

Za prijatie:

4/5

(p. Ďuriš, p. Cepko, Mgr. Hofferová, p. Palkovič)

Proti:
Zdržali sa:

0/5
1/5

(p. Poláčik)

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
D) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 - 2019

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok
2018
v€

Rozpočet na
rok 2019
v€

843 404,00

843 404,00

0

0
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Vlastné príjmy školy
Príjmy spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu

9 200,00

9 200,00

852 304,00

852 304,00

Rozpočet na rok
2018
v€

Rozpočet na
rok 2019
v€

808 714,00

808 714,00

43 890,00

43 890,00

0,00

0,00

852 304,00

852 304,00

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

10. Schválenie ceny vody za 1 m3 odoberanej z verejného vodovodu v Obci Kľačany
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v zmysle § 11 VZN č. 1/2013 o verejných vodovodoch
a miestnom poplatku za odber vody na území obce KĽAČANY schvaľuje cenu vody
dodávanej z verejného vodovodu odberateľom v Obci Kľačany vo výške 0,40 € za 1 m3.

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

11. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach.
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia: 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

Strana 10 z 14

Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Slovné označenie
Vlastné príjmy
RO/ZŠ s MŠ

Suma rozpočtovaných
príjmov
11 626,57 EUR

Suma navýšených
príjmov
15 003,81 EUR

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
09.1.1.2

Ekonomická
klasifikácia

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Slovné
označenie
Vlastné príjmy
RO/ZŠ s MŠ

Suma rozpočtovaných
výdavkov
11 626,57 EUR

Suma výdavkov
po navýšení
15 003,81 EUR

5/5
0/5
0/5

Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

12. Rôzne
 Prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
Obce Kľačany k 31.12.2015
 Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy Obce Kľačany za rok 2015
 Prerokovanie problematiky začlenených žiakov v ZŠ s MŠ v Kľačanoch
A) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce
Kľačany k 31.12.2015, ktorú vypracoval za konsolidovaný celok materskej
spoločnosti Obce Kľačany zodpovedný audítor Ing. Jozef Adamkovič dňa 04.07.2016
predniesla starostka obce.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu nezávislého audítora
o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Kľačany k 31.12.2015.
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Obce
Kľačany za rok 2015
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Konsolidovanú výročnú správu
Obce Kľačany za rok 2015“.
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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C) Problematiku integrovaných žiakov v ZŠ s MŠ predniesla OZ v Kľačanoch starostka
Obce Kľačany a to na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Kľačanoch doručenej na obecný
úrad dňa 13.12.2016.
 Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku Obce Kľačany iniciovať
stretnutie a dohodnúť termín stretnutia na úrovni starostu a poslancov
OZ zo Sasinkova s poslancami OZ Kľačany a starostky Obce Kľačany,
nakoľko sa problematika týka aj detí z Obce Sasinkovo a dohodnúť
vzájomne prijateľné riešenie tejto problematiky na úrovni obecných
zastupiteľstiev oboch obcí.
Dňa 16.12.2016, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
Po tomto bode sa Mgr. Hofferová vzdala bodu 14. Interpelácie poslancov s tým, že tento
bod sa presunie na budúce zasadnutie OZ.
13. Informácia starostky obce o dianí v obci
 Obec Kľačany v spolupráci so ZŠ s MŠ realizovala spoločenské akcie, a to:
 Mikuláš pre všetky deti, dňa 06.12.2016
 Posedenie s dôchodcami, dňa 08.12.2016
 Vianočná akadémia, dňa 09.12.2016 v KD v Sasinkove.
 Starostka sa v Hlohovci v Empírovom divadle dňa 30.11.2016 o 17.00 hod. zúčastnila
na slávnostnom otvorení EKOUČEBNE, ktorá bude umiestnená v našej ZŠ a budú
tam chodiť deti z Hlohovského okresu.
Obec prispela ZŠ s MŠ tak, že sa tam upravila učebňa, kde bola knižnica a to nový
sadrokartónový strop a ZŠ si to vymaľovala. Teraz sa tam sťahuje už nový nábytok.
 V mesiaci december sa uskutočnia ešte nasledovné kultúrne akcie:
 22.12.2016 o 8.00 hod. bude koncert v KD pre deti ZŠ s ZŠ
 26.12.2016 sa uskutoční v kostole o 16.00 hod. koncert, kde bude
vystupovať sólisti SND z Bratislavy p. Gurgen Ovsepian a p. Roman
Krško.
 31.12.2016 o 17.00 hod. sa uskutoční Silvestrovský ohňostroj a po ňom bude
podávaná silvestrovská kapustnica.
 Prebehli investičné aktivity a to rekonštrukcia chodníka, premostení a žľabu v časti
Kapustnice a bola tam vyasfaltovaná časť priestoru tak, aby bolo možné na túto
napojiť premostenie a na druhej strane potoka následne pripojiť chodník na existujúci
a tak sa chodci vyhnú cestnej premávke.
 Prebehla rekonštrukcia chodníka, žľabu a premostení v časti pri obecnom úrade,
taktiež vybudovaný plot pri OcÚ. Na budúci rok by mala byť dokončená dlažba
v priestore vo vnútri pri budove OcÚ.

Strana 12 z 14

 Prebehla rekonštrukcia v NPZ a to miestnosti v druhej strane budovy, zníženie stropu,
nová dlažba, pôvodná časť kde bola sprcha sa nanovo urobila celá, nový bojler,
obkladačky, WC s odvetraním atď.
 Bol dokončený priestor v okolí MŠ a to namontovaný plot z prednej časti a tiež
z boku.
 Na cintoríne budú umiestnené tabule, kde je označenie cesty k odpadovej jame
a v horných častiach pri plechových plotoch budú tabule so zákazom vyhadzovanie
odpadu za plot cintorína.
 Po obci boli rozmiestnené odpadkové koše (boli dané na 7 miest).
 Kontajnery na sklo boli premiestnené a to z časti pri cintoríne k starej škole do parku
a od domu MUDr. Vrábla do časti na Veľkých Brehoch pri dome pani Mihalovičovej.
 Na konci roka bude roznesený rozpis na zber odpadu plastov, mení sa deň vývozu,
bude sa to uskutočňovať v utorok.
 Boli vyčistené priestory od náletových drevín a to časť pri KD a na IBV pri ceste, aby
bol lepší prehľad na cestu.
 V časti IBV Brehy sa práve montujú dve svetlá verejného osvetlenia.

14. Diskusia
 P. Ďurišová vyjadrila svoj nesúhlas s neschválením dotácie pre poľovnícke združenie
Tŕstie
 P. Černý pripomienkoval, že schody v NS sú síce opravené, ale sú zle spravené,
pretože tam stojí voda a je to nebezpečné hlavne teraz v zimnom období a položil
otázku, že ak sa niekomu niečo stane, kto za to bude zodpovedný?
P. Černý ďalej podotkol, že za toto odmieta zodpovednosť a chcel aby to bolo
písomne.
 Starostka mu na to odpovedala, že sa na to pôjde pozrieť.
 P. Ďurišová upozornila, že po dedine behajú psi.
 Starostka na to reagovala, že sa bude musieť znova vyhlásiť upozornenie pre občanov
a keď to nepomôže zavolá sa odchytová služba.

15. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 16.12.2016
Overovatelia:
p. Marián Palkovič

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

p. Vladimír Cepko

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

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