ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 03.03.2017
o 18:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:

Zapisovateľka:
Ekonómka obce:
Občania:

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

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení
Prerokovanie a schválenie Návrhu VZN č. 01/2017 o určení výšky príspevku v
školách a školských zariadeniach a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
8. Schválenie výšky maximálnej fixnej zložky ceny v €/rok stanovenej URSO-om za
dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci Kľačany
9. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na rok
2017
10. Prerokovanie a schválenie návrhu na zrušenie nevymožiteľných daní a poplatkov
a zrušenie chybne vyrubených daní a poplatkov
11. Prerokovanie žiadosti p. Rači Mentora bytom Bazovského 418/20 949 01 Nitra
o odkúpenie starej požiarnej zbrojnice na podnikateľské účely
12. Prerokovanie a schválenie žiadosti na prenájom služobného bytu v MŠ pre Bc.
Moniku Vívodíkovú, bytom Hlohová 107/20B 920 01 Hlohovec
13. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2016
14. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
15. Prerokovanie žiadostí p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 340 o vrátenie
preplatku na nájomnom a prerobenie faktúry za kúrenie
16. Informácia starostky o dianí v obci
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenia
20. 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 7 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. Marcel Nič.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia a navrhla
zmenu programu:
 Vyradiť bod č. 8 Schválenie výšky maximálnej fixnej zložky ceny v €/rok stanovenej
URSO-om za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v Obci Kľačany.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Mgr. Hofferová navrhla zmenu programu:
 Vyradiť bod č. 7 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/7
3/7
0/7

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

Mgr. Hofferová navrhla zmenu programu:
 Vyradiť bod č. 12 Prerokovanie a schválenie žiadosti na prenájom služobného bytu
v MŠ pre Bc. Moniku Vívodíkovú, bytom Hlohová 107/20B, 920 01 Hlohovec.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

2/7
5/7
0/7

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

Uznesenie č. 01/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia so zapracovaním navrhnutých
a schválených zmien v nasledovnom znení:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení
Prerokovanie a schválenie Návrhu VZN č. 01/2017 o určení výšky príspevku v
školách a školských zariadeniach a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany
7. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na rok
2017
8. Prerokovanie a schválenie návrhu na zrušenie nevymožiteľných daní a poplatkov
a zrušenie chybne vyrubených daní a poplatkov
9. Prerokovanie žiadosti p. Rači Mentora bytom Bazovského 418/20 949 01 Nitra
o odkúpenie starej požiarnej zbrojnice na podnikateľské účely
10. Prerokovanie a schválenie žiadosti na prenájom služobného bytu v MŠ pre Bc.
Moniku Vívodíkovú, bytom Hlohová 107/20B 920 01 Hlohovec
11. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2016
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
13. Prerokovanie žiadostí p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 340 o vrátenie
preplatku na nájomnom a prerobenie faktúry za kúrenie
14. Informácia starostky o dianí v obci
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenia
18. Záver
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
1/7

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

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Voľba návrhovej komisie
Starostka obce oboznámila prítomných, že tento bod zahrnula do programu z dôvodu bodu
č. 13 Prerokovanie žiadosti p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 340 o vrátenie
preplatku na nájomnom a prerobenie faktúry za kúrenie.
Uznesenie č. 02/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
p. Marián Palkovič
Členovia:
p. Marek Ďuriš
p. Marcel Nič
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Správa o plnení uznesení
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 boli prijaté uznesenia č. 55-61/2016.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení.
Starostka obce oboznámila poslancov, že pri plnení uznesenia č. 58/2016 o poskytnutí dotácií
nebolo možné uzatvoriť zmluvu s firmou Minix s. r. o., a to s dôvodu, že prišlo k zániku firmy
a zároveň nebola splnená ďalšia podmienka na poskytnutie dotácie na rok 2017, nakoľko
nebolo doručené vyúčtovanie čerpania dotácie za rok 2016.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie prijatých uznesení.
Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Prerokovanie a schválenie Návrhu VZN č. 01/2017 o určení výšky príspevku
v školách a školských zariadeniach a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany.
Starostka obce oboznámila prítomných s dôvodom vypracovania nového VZN o určení výšky
príspevku v školách a školských zariadeniach a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ
Kľačany.
Starostka obce navrhla 2 zmeny vo VZN č. 01/2017, a to:
a) V § 4 bod 2 pôvodné znenie celé nahradiť nasledovným textom:
Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci
školský rok určí riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kľačanoch po dohode
so zriaďovateľom a vyberie ho z termínu od 30. apríla do 31. mája. Určený termín
uvedie do oznámenia o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej
len oznámenie o podávaní žiadostí).
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

b) v § 4 v bode 3 doplniť do vety Zverejnenie oznámenia zabezpečí riaditeľ školy
spôsobom obvyklým v termíne od 15. februára do 15. marca.
Za prijatie:

7/7
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Proti:
Zdržali sa:

0/7
0/7

Uznesenie č. 03/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s c h v a ľ u j e VZN č. 01/2017 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kľačany
a o určení termínov zápisov do ZŠ s MŠ Kľačany vrátane zapracovania schválených zmien.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .................

7. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov o odpustenie poplatku za TKO na rok
2017.
Starostka obce oboznámila prítomných, že na obecný úrad boli v tomto roku 2017 doručené
žiadosti od občanov obce na odpustenie poplatkov za TKO a drobný stavebný odpad v zmysle
§ 24 VZN č. 3/2012. Zoznam občanov bude súčasťou zápisnice ako príloha.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie žiadosti občanov
s tým, že odporúča starostke obce vyhovieť žiadostiam v zmysle platného VZN
č. 3/2012 § 24.

8. Prerokovanie a schválenie návrhu na zrušenie nevymožiteľných daní a poplatkov
a zrušenie chybne vyrubených daní a poplatkov.
Starostka obce oboznámila prítomných so zoznamom nevymožiteľných daní a poplatkov:
Zdenka Bočová - TKO 2014,2015, spolu 59,86 €. Trvalý pobyt majú v obci bez súp. č.,
odsťahovali sa nevieme adresu.
Mária Dubenová - daň z nehnuteľnosti 2005-2012 spolu 53,35 €. Daň bola vyrubená len p.
Dubenovej za všetkých majiteľov, po rozdelení s ostatným 5timi spoluvlastníkmi sa daň
nevyrubovala, pretože bola do troch eur. /už nevlastní nehnuteľnosť/
Oľga Hanzlíková - TKO 2015, 2016, spolu 11,98 €. Trvalý pobyt má v obci bez súp. č., ale
v obci sa tu nezdržiava, adresu nevieme.
Alojz Janeček - daň z nehnuteľnosti, pes, TKO, KTV, voda 2009-2013, spolu 315,49 €.
Trvalý pobyt má v obci bez súp. č., nehnuteľnosť už nevlastní, adresu nevieme.
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Jozefína Kalamenová - TKO 2012 za Petru Toráčovú s deťmi, spolu 43,88 €. Trvalý pobyt
majú u Jozefíny Kalamenovej, bývajú a platia v Rišňovciach.
Jaroslav Klokner - daň z nehnuteľnosti 2013, spolu 53,01 €. Nehnuteľnosť kúpil a hneď
predal. Doručenky sa vracajú, adresát neznámy.
Peter Kopún - TKO 2011,2012, spolu 10,96 €. Dcéra Lenka Keklik žije od roku 2002
v zahraničí, v r. 2013 sa z trvalého pobytu odhlásila.
Jozef Miklovič - daň z nehnuteľnosti 2008- 2012, spolu 307,66 €. Omylom vyrubené, daň
platí Ing. Ľubomír Miklovič.
Ľudmila Miklovičová - daň z nehnuteľnosti 2008 -2012, spolu 10,22 €, p. Miklovičová
zomrela, daň je do 3 € a od r. 2012 sa daň do 3 € nevyrubuje .
Patrícia Roberts - daň z nehnuteľnosti 2011 a 2012, spolu 37,35 €, omylom vyrubená daň.
Anton Srnka - TKO 2012, spolu 15,95 €, poplatok za vnukov, ktorí mali v obci trvalý pobyt
ale žili u otca v Tepličkách.
Bohdan Ulašin a Lenka Ulašinová - daň z nehnuteľnosti 2013, spolu 65,24 €. Pozemok bol
predaný k 1.1.2013, daň nebola zrušená.
p. Marek Ďuriš dodal, že p. Alojz Janeček býva v Hlohovci a je možné sa s ním skontaktovať,
z tohto dôvodu by ho vyradil zo zoznamu nevymožiteľných daní a poplatkov.
Starostka dala o tomto návrhu hlasovať.
Za prijatie:

6/7

Proti:
Zdržali sa:

1/7
0/7

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

Uznesenie č. 04/2017
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený zoznam na zrušenie nevymožiteľných daní
a poplatkov a zrušenie chybne vyrubených daní a poplatkov a s c h v a ľ u j e ich zrušenie
s vylúčením p. Alojza Janečka z predloženého zoznamu.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

9. Prerokovanie žiadosti p. Rači Mentora bytom Bazovského 418/20, 949 01 Nitra
o odkúpenie starej požiarnej zbrojnice na podnikateľské účely.
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou p. Rači Mentora o odkúpení starej
požiarnej zbrojnice na podnikateľské účely.
Uznesenie č. 05/2017
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Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo žiadosť p. Rači Mentora, bytom Bazovského
418/20, 949 01 Nitra o odkúpenie starej požiarnej zbrojnice na podnikateľské účely a túto
s c h v a ľ u j e:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

0/7
7/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

10. Prerokovanie a schválenie žiadosti na prenájom služobného bytu v MŠ pre Bc. Moniku
Vívodíkovú, bytom Hlohová 107/20B 920 01 Hlohovec.
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou Bc. Moniky Vívodíkovej – pracovníčky
obce, o prenájom služobného bytu v MŠ. Ďalej prítomných oboznámila, že byt umiestnený
v MŠ slúži ako služobný byt, ktorého nájom je upravený zákonom SNR č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, kde v §1
ods. 2 a) je definovaný pojem služobný byt, najmä byt, ktorý je súčasťou školy alebo
školského zariadenia. Byt je určený na prenájom zamestnancom školy t. j. učiteľom,
poprípade prevádzkovým zamestnancom. Nakoľko byt je v MŠ a tá je majetkom
a vlastníctvom zriaďovateľa školského zariadenia t. j. Obec Kľačany a nie je záujem o nájom
zo strany učiteľov alebo technických pracovníkov, tak môže tento byt využitý aj
zriaďovateľom, kde sa v § 1 ods. 4 hovorí, že nájomcom služobného bytu môže iba ten, kto
vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a v mieste výkonu práce a nie je
vlastníkom, spoluvlastníkom rodinného domu, alebo bytového domu.
Starostka obce predložila na rokovanie OZ poslancom potvrdenie zo ZŠ s MŠ podpísané
riaditeľkou Základnej školy, že zamestnanci školy nemajú o prenájom bytu záujem.
Nájom bude v zmysle zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich
s nájmom bytov a bytovými náhradami, kde v § 1 ods. 2 a). Výška nájmu bude vypočítaná
v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011 o regulácii cien
nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 a podrobnosti nájmu budú
stanovené v nájomnej zmluve.
p. Marek Ďuriš a p. Vladimír Cepko podotkli, že by sa v nájomnej zmluve malo upraviť to, že
ak by mal záujem o prenájom služobného bytu pedagogický zamestnanec, byt sa poskytne
jemu.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie prenájom
služobného bytu Bc. Monike Vívodíkovej na jeho dlhodobé užívanie.
Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
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11. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2016
Správu o plnení rozpočtu vypracovala a prečítala ekonómka OcÚ p. Ivana Uhlíková. Tabuľka
s plnením rozpočtu je priložená ako príloha tejto zápisnice zo zasadnutia OZ.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie „Správu o plnení
rozpočtu za rok 2016“.
Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach.
Uznesenie č. 06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
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
I.

Suma výdavkov po navýšení – 20 000,- EUR

Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia
111 003

Slovné označenie
Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej
samospráve

Suma rozpočtovaných
príjmov
292 252,- EUR

Suma navýšených
príjmov
312 252,- EUR

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
05.1.0

Ekonomická
klasifikácia
633 004

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

2/7
4/7
1/7

Slovné
označenie
Nákup
kompostérov

Suma rozpočtovaných
výdavkov
0,- EUR

Suma výdavkov
po navýšení
20 000,- EUR

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

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
II.

Suma výdavkov po navýšení – 10 000,- EUR

Príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Slovné označenie

Suma rozpočtovaných
príjmov

Suma navýšených
príjmov
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111 003

Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej
samospráve

292 252,- EUR

302 252,- EUR

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
05.1.0

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Ekonomická
klasifikácia
633 004

4/7
2/7
1/7

Slovné
označenie
Nákup
kompostérov

Suma rozpočtovaných
výdavkov
0,- EUR

Suma výdavkov
po navýšení
10 000,- EUR

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

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
B) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 09.1.2 položka 717 002
kód zdroja 46 názov Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ o sumu 116 000,- Eur
Za prijatie:
3/7
(Ing. Juríková, p. Poláčik, p. Nič)
Proti:
0/7
Zdržali sa:
4/7
(Mgr. Hofferová, p. Cepko, p. Ďuriš, p. Palkovič)
Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
C) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 01.1.1 položka 717 002
kód zdroja 46 názov Rekonštrukcia garáže OcÚ o sumu 3 000,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
D) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 01.1.1 položka 714 001
kód zdroja 46 názov Nákup osobného automobilu na OcÚ o sumu 6 000,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

7/7
0/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
E) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 05.6.0 položka 717 004
kód zdroja 46 názov Nákup zametacej metly k traktoru o sumu 6 000,- Eur
Za prijatie:

7/7
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Proti:
Zdržali sa:

0/7
0/7

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
F) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 05.6.0 položka 714 004
kód zdroja 46 názov Nákup štiepkovača k traktoru o sumu 7 500,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/7
0/7
2/7

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

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

13. Prerokovanie žiadostí p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 340 o vrátenie
preplatku na nájomnom a prerobenie faktúry za kúrenie
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťami p. Dušana Černého.
Uznesenie č. 07/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo žiadosti p. Dušana Černého:
A) Žiadosť o vrátenie preplatku na nájom sa odkladá na najbližšie OZ, na ktorom
p. Dušan Černý doloží dôkazy o nesprávnom zverejnení dodatku zmluvy.
B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo žiadosť p. Dušana Černého
o prepracovanie faktúry za kúrenie a schvaľuje zmenu percentuálneho pomeru platby
za kúrenie zo 74,69% - 25,31% (potraviny-pošta) na 69,12% - 30,88% (potravinypošta) spätne od 01.01.2015 do 31.12.2016 v prospech p. Dušana Černého, bytom 920
64 Kľačany 340. Bude vystavený cenový dobropis.
Za prijatie:

5/7

Proti:
Zdržali sa:

0/7
2/7

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

Dňa 03.03.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

14. Informácia starostky o dianí v obci
 V obci bola na konci roka usporiadaná akcia „Silvestrovský ohňostroj.
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 Silná zima - boli problémy s vodovom a tým chcem poďakovať zamestnancom obce,
ktorí pomáhali občanom pri odstraňovaní havárií po prasknutých potrubiach aj počas
víkendových dní.
 Problém s kanalizáciou - opäť bola veľká havária, do kanalizácie boli nahádzané
konáre, ktoré nemohli prejsť cez WC, boli tam hodené. Pri obecnom úrade sa celé
splašky vyplavili na cestu a takže podmyli mosty, musí sa to opraviť. Treba dať
upozornenie občanom, aby takúto devastačnú činnosť nerobili.
 Požiadali sme o výrub stromov na školskej ulici a tiež na cintoríne, v školskom dvore
v MŠ (prestárle stromy).
 Budú kontajnery na zber veľkoobjemového odpadu - na konci marca, ešte pred veľkou
nocou, tiež vybavujeme zber elektroodpadu, nakoľko obec už nemá povinnosť zberať
tento odpad, to je už povinnosť organizácie zodpovednosti výrobcov.
 Zberný dvor – bol vypracovaný projekt a začína územné konanie, aby mohlo byť
vybavené stavebné povolenie a následne, aby sme požiadali o čerpanie prostriedkov
z eurofondov.
 Podávame žiadosť na environmentálny fond na zateplenie budovy školy ZŠ s MŠ.
 Dostali sme od prezidenta SR novoročný list s vyjadrením úcty a novoročného
želania.
 Obec splnila ako registrovaná organizácia podmienky na registráciu a na základe
vypracovaného dokumentu na oprávnenie montáže vodomerov – bola vypracovaná
interná smernica, všetky certifikáty a vyhlásenia o zhode sme zohnali a na základe
tohto sme dostali rozhodnutie o registrácii č. R/I – 28/2017 zo 14. februára 2017,
v ktorom sme získali oprávnenie na montáž určených meradiel – merače pretečeného
množstva vody na studenú vodu a tiež na teplú vodu. Teraz sa bude montovať prvých
100 vodomerov a následne sa dokúpia ostatné a bude sa na tom intenzívne pracovať.
Teraz zabezpečujeme výrobu plomby, pretože sa to môže až po získaní oprávnenia.
 Obec bola vyhodnotená za rok 2016 opäť medzi 30,2 % obcí, ktoré získali pečať
Rozvoja obcí a miest a bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného
rozvoja. Z hlohovského okresu sme sa umiestnili na prvom mieste, čo je slušné
umiestnenie a ocenenie.
 Problém so ZŠ s MŠ, riešia sa sťažnosti občanov, je to vlastne pokračovanie problému
z minulého roka.
 Z investičných aktivít, ktoré sa v ZŠ s MŠ plánujú je rekonštrukcia kuchyne
a stavebné úpravy v škole, aby sa rozšírili priestory pre deti v školskom klube
a zmenšila sa chodba.
 19.05.2017 sa bude konať oslava 60. výročia otvorenia ZŠ s MŠ Kľačany.
 V obci prebehla kontrola zo životného prostredia na kvalitu vody v obci, obec splnila
všetky hodnotené kritériá.
 25. februára sa obec zapojila do kultúrnej akcie Pochovávanie basy.
 Na IBV Brehy boli dobudované dve svetlá na verejné osvetlenie.
 Kamerový systém – budú musieť byť preložené dve kamery.
 Bol vykonaný orez stromov z dôvodu, aby nevypadávali niektoré kamery.
 ŽSR nás žiadali o vyjadrenie k úplnej uzávierke železničného priecestia, ktoré je
naplánované od 03.04.2017 od 8.00 hod. do 07.04.2017 do 8.00 hod. ráno (v piatok).
Strana 11 z 13

15. Interpelácie poslancov
p. Marek Ďuriš:
 Zo soboty na nedeľu, dňa 18.02.2017 bol pustený ohňostroj na Veľkých brehoch, treba
zistiť kto to bol, resp. by to mala vyriešiť starostka obce.
 Problém pálenia v obci. Dňa 01.03.2017 pálila p. Bobáková, starostka obce by mala
tento problém vyriešiť.
V tomto bode programu p. Marcel Nič opustil priestory novej požiarnej zbrojnice.
p. Marián Palkovič:
 Informoval sa ohľadom uzávierky železničného priecestia, že kadiaľ sa bude chodiť.
 P. Dušan Černý podotkol, že to má riešenie, ale musela by to riešiť pani starostka.
Dalo by sa spraviť obchádzku cez kanál.

16. Diskusia
-

-

-

-

p. Černý sa prihlásil o slovo a položil otázku p. Poláčikovi, pred 10 rokmi nechal p.
Buraj dlh 240 000,- Sk v nákupnom stredisku, ako to p. Poláčik riešil v tej dobe ako
poslanec,
p. Poláčik na to reagoval, že si nepamätá ako sa to doriešilo,
p. Černý ďalej informoval, že sa ho p. Palkovič pýtal, či je pravda, že sme si ako
poslanci vyplatili odmeny vo výške 7 000,- Eur, chce vedieť, či je to pravda, že to
povedala pani starostka a aj p. Poláčik,
p. Poláčik na to reagoval, že nevie či to bolo 7 000,- Eur, ale on z toho dostal 200,Eur,
p. Černý podotkol, že to je klamstvo a že si to ľudia môžu pozrieť na obecnej stránke
v zápisnici zo dňa 20.11.2012, je tam presný zoznam koľko a za čo,
p. Poláčik dodal, že p. Palkovič sa ho na stretnutí pýtal, že bývalí poslanci si mohli
vyplatiť odmeny, ale nevyplatili si ich, či je to pravda. P. Poláčik mu na to odpovedal,
že si odmeny vyplatili,
p. Černý ďalej dodal, že v období keď končili ako poslanci, boli navrhnuté odmeny,
ktorých sme sa vzdali, jediný ktorý bol proti bol p. Poláčik,
p. Černý sa ďalej informoval, či poslanci zrušili úradné tabule pred obchodom a pri
krčme,
Mgr. Hofferová na to reagovala, že nie nezrušili a že ju tiež zaujíma prečo sa tam nič
nevyvesuje,
Starostka na to reagovala, že podľa zákona má byť úradná tabuľa pred obecným
úradom a že má byť len 1 úradná tabuľa,
P. Černý požiadal, aby boli oznamy týkajúce sa obecných vecí vyvesené vo všetkých
tabuliach,
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-

-

-

-

P. Černý ďalej informoval, že pán starosta v nejakej obci zrušil daň za psa, je to
nespravodlivé, aby tí čo majú psa platili daň a tí čo majú mačku alebo iné domáce
zviera nemusia platiť daň žiadnu. Navrhuje, aby sa táto daň zrušila aj v Kľačanoch.
P. Černý vyjadril svoj názor, že mesačný príspevok v MŠ by mali domáci platiť menej
a občania z okolitých obcí viac.
P. Černý poukázal na to, že starostka rieši s poslancami nepodstatné veci (napr. byt),
o ktorom môže rozhodovať sama a podstatné veci, kde sa jedná o viac peňazí (napr.
výber kompostérov) už s nimi nerieši.
Starostka na to odpovedala, že si môžu vybrať kompostéry sami.
P. Paulíková sa informovala o výrube stromov v parkoch, či by to p. Šemelák mohol
krajšie opilovať a či by sa to drevo nedalo ďalej využiť na nejaké aktivity, resp. predať
tomu, kto by mal o drevo záujem alebo použiť to pri akciách pre deti. Ďalej podotkla,
že p. Šemelák si bráva napílené drevo domov.
Starostka na to reagovala, aby povedala ako si to predstavuje a aby dala návrh riešenia.
P. Paulíková sa ďalej informovala ohľadom škridle z kultúrneho domu, ktorá bola na
paletách, čo je s ňou.
Starostka jej na to odpovedala, že to bola odpadová škridla.
P. Palkovič sa informoval, kde je hranica medzi invektívom a urážkou, pretože sa mu
nepáči toto jednanie a má z toho zlý pocit.

17. Návrh na uznesenia

18. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 03.03.2017
Overovatelia:
Ing. Janka Juríková

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

p. Marcel Nič

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

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