ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 07.04.2017
o 18:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení:
Zapisovateľka:
Hlavný kontrolór obce:
Občania:

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

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Správa nezávislého audítora z vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2016
Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 340
o vrátenie preplatku na nájomnom
8. Prerokovanie a schválenie žiadosti OFK Kľačany o odpustenie platby za vodné, stočné
9. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
10. Informácia starostky o dianí v obci
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. 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: p. Vladimír Cepko, p. Marek Ďuriš.
Uvedené zobrali poslanci na vedomie.
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3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných s programom zasadnutia a dala
hlasovať.
Uznesenie č. 08/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Správa nezávislého audítora z vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2016
Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 340
o vrátenie preplatku na nájomnom
8. Prerokovanie a schválenie žiadosti OFK Kľačany o odpustenie platby za vodné, stočné
9. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
10. Informácia starostky o dianí v obci
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Správa o plnení uznesení
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 03.03.2017 boli prijaté uznesenia č. 01-07/2017.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie prijatých uznesení.
Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

Strana 2 z 9

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v § 18 f ods.1 písm. e) ukladá kontrolórovi obce
predložiť raz ročne správu o kontrolnej činnosti po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho
roka. Správu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Iveta Bendová.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a

berie na vedomie „Správu

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016“
Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ...................

6. Správa nezávislého audítora z vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2016
Správu nezávislého audítora z vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2016 predniesla
starostka obce.
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie „Správu nezávislého audítora
Obecnému zastupiteľstvu Obce Kľačany o overení účtovnej závierky k 31.12.2016“

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ................................

7. Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Dušana Černého, bytom 920 64 Kľačany 360
o vrátenie preplatku na nájomnom
Starostka obce oboznámila prítomných, že tento bod bol presunutý z posledného zasadnutia
OZ.
Starostka obce prečítala žiadosť p. Dušana Černého.
p. Milan Poláčik sa k tomuto bodu vyjadril, že si preštudoval zákony a prišiel k záveru, že už
zverejnená zmluva sa nemusí zverejňovať znova, ani dodatky.
p. Dušan Černý vyjadril svoj nesúhlas a podotkol, že sa v zmluve menil dôležitý obsah a tým
pádom to treba zverejniť.
Starostka obce dala o tejto žiadosti hlasovať a podotkla, že ak sa táto žiadosť schváli, od 1.
mája bude mať p. Dušan Černý nový dodatok k zmluve.
Uznesenie č. 09/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo žiadosť pána Dušana Černého o vrátenie
preplatku na nájom a túto schvaľuje:
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

3/5
2/5
0/5

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

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

8. Prerokovanie a schválenie žiadosti OFK Kľačany o odpustenie platby za vodné, stočné
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou OFK Kľačany o odpustenie platby za
vodné.
Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo žiadosť OFK o odpustenie platby za vodné
a túto schvaľuje:
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................

9. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach.
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
A) presun finančných prostriedkov z položky 635 006 Nákupné stredisko údržba budovy,
objektov a súčastí v sume 6 000,- EUR na položku - oddiel 05.1.0 položka 633 004
kód zdroja 41 názov Nákup kompostérov, ktorá sa o túto položku navýši.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
V tomto bode (o 19.00 hod.) sa p. Marek Ďuriš ospravedlnil, že z pracovných dôvodov musí
odísť zo zasadnutia. Od tohto bodu budú hlasovať 4 poslanci OZ.
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B) presun finančných prostriedkov z položky 635 006 Nákupné stredisko údržba budovy,
objektov a súčastí v sume 2 500,- EUR na položku - oddiel 08.2.0 položka 633 006
kód zdroja 41 názov Kultúrne podujatia v obci, ktorá sa o túto položku navýši.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
C) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 09.1.2 položka 717 002
kód zdroja 46 názov Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ o sumu 120 000,- Eur
Tento bod sa presúva na najbližšie zasadnutie OZ.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/4
0/4
0/4

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
D) navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu – oddiel 06.1.0 položka 716
kód zdroja 46 názov Prípravná a projektová dokumentácia o sumu 8 000,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

3/4
1/4
0/4

(p. Poláčik, p. Palkovič, p. Nič)
(p. Cepko)

Dňa 07.04.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

10. Informácia starostky obce o dianí v obci
 V Trnave sa pani starostka zúčastnila na dni učiteľov v zrkadlovej sieni na
slávnostnom akte, kde boli ocenené dve pani učiteľky z našej obce za celoživotnú
dlhoročnú prácu a významný prínos ich práce pre obec, a to pamätnou medailou
venovanou predsedom TTSK p. Mikušom.
Ocenenie si prebrala pani učiteľka Hrčková Milada a pani Banáková Anna.
 19. mája bude oslava 60. výročia založenia školy. Pozvánky boli teraz odovzdané. Je
to piatok a presný program bude ešte upresnený.

 Na konci apríla prebehne kultúrna akcia „Stavanie mája“, a to v spolupráci so ZŠ s MŠ
s pani riaditeľkou Kolníkovou.
 Bolo zakúpené auto pre obec, ktoré budú využívať pri svojej práci technický
pracovníci obce.
 Projekt na osadenie zrkadiel na cesty, zrkadlá budú umiestnené na vstupe do IBV
a tiež na výstupné cesty z IBV na príjazdovú cestu, ktorá vedie z obce do Pastuchova.
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Taktiež do projektu bude zahrnuté umiestnenie značiek na riešenie dopravnej situácie
pri obecnom úrade smerom na veľké Brehy a smerom do Gún. Osadené budú značky
podľa posúdenia dopravného inžiniera
Prebehla elektronická aukcia na dodávku štiepkovača a zametacej metly, vrátane
servisnej úpravy nášho traktora Kubota L4100 HST, štiepkovač bude dodaný do konca
apríla a metla približne začiatkom mája.
V obci prebehol výrub stromov, ktorý bol povolený a konáre z týchto stromov boli
umiestnené ku komínu a budú zoštiepkované novým štiepkovačom, takže je to iba
dočasné úložisko.
Elektrina za verejné osvetlenie za rok 2016. Verejné osvetlenie – náklady v dedine na
LED osvetlenie cca 105 lámp je 2835,45 € + 119,64 € na hlavnej ceste spolu je to
2955 €. Na IBV je cca 38 lámp a za rok 2016 boli náklady 2121,60 €.
Kompostéry – boli kúpené vzorky kompostérov v metre, a to 600 l a 800 l, aby ľudia
mali predstavu ako vyzerajú a tiež veľkosť, ktorá by im vyhovovala. Potom sme
urobili prieskum tak, že si občania zahlasovali na OcÚ, o aký kompostér by mali
záujem, potvrdili podpisom a tí, ktorí nemali záujem tak tiež nahlásili a podpisom
potvrdili. Celkovo bola vznesená požiadavka na dodávku 33 ks 600 litrových a 210 ks
800 litrových, 17 občanov kompostér nechce. Okrem toho k tomuto musíme pripočítať
kompostér do priestorov ZŠ a MŠ, k OcÚ. Celkovo to vychádza asi 253 kompostérov.
Do rozpočtu musíme počítať min. 15 000 €.
Pred komínom je umiestnené väčšie množstvo zeminy. Táto je čistá, bez kamenia, tak
budú vyrovnané parky a nasadená nová tráva. Parky v tomto stave sa zle kosia, musí
byť ten terén vyrovnaný. Taktiež bude upravený ešte terén v gunach, pri ceste so
zámkovej dlažby, zasadená tráva a taktiež tam bude urobená výsadba zelene
(stromčeky podľa odporúčania odborníkov). Taktiež budú doplnené stromčeky do
parkov, kde boli vypadnuté brezy, aby sa zeleň obnovavala. Toto máme aj zo zákona
dané, ak príde k výrubu stromov.
Bolo vyčistené priestranstvo v gunách pred domom Pohlodkových. Taktiež tam boli
odstránené porasty prerastajúce zo záhrad na verejné priestranstvo. Zároveň boli
obyvatelia upozornení, že tam nemajú vyhadzovať smeti a nevydržalo to ani týždeň,
pritom keď sa bola pani Pohlodková sťažovať ako to tam vyzerá a mali by sme s tým
niečo robiť, lebo je tam neporiadok, tak som ju upozornila, že sa musia aj oni pričiniť,
aby tam bolo čisto.
Základná škola s materskou školou viedla súdny spor so zamestnancom Ing.
Maronom, ktorý bol prepustený zo zamestnania v roku 2013. Tento súdny spor vyhral
Ing. Maron. 20. marca 2017 bolo pracovné stretnutie na OcÚ, kde pani riaditeľka ZŠ
s MŠ PhDr. Kolníková Helena o tomto informovala poslancov, aby nevznikli
dezinformácie. Teraz je to v riešení u právnika a bude sa to ďalej riešiť, pretože Ing.
Maron si bude žiadať náhradu stratenej mzdy za niekoľko rokov súdnou cestou. Tento
vzniknutý finančný náklad bude musieť riešiť škola. Záleží od výsledku zo súdu
a dohody s Ing. Maronom.
Starostka informovala občanov tejto obce, že voda z obecného vodovodu vyhovuje
požiadavkám kvality, ktoré má voda spĺňať. Všetky odobraté vzorky vody z nášho
vodovodu vyhoveli pri rozboroch a nie je pravda to, čo je šírené určitými ľuďmi
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vedome a účelovo, že máme zlú vodu. Týmto žiada dotyčných, aby sa zdržali šíreniu
takýchto dezinformácii, to sa už dá považovať za šírenie poplašnej správy a to je
trestné.
 ŽSR nás žiadali o vyjadrenie k úplnej uzávierke železničného priecestia, ktoré je
naplánované od 03.4.2017 od 8.00 hod. do 07.4.2017 do 8.00 hod ráno (v piatok).
Akcia už bola ukončená, ale musím sa k tomu vyjadriť hoci o uzávierke železničného
priecestia sa hovorilo aj na jeseň a teraz na zasadnutí OZ 3.3.2017 bola daná
informácia o plánovanom termíne uzávierky. Nemôžem opomenúť situáciu, ktorá
vznikla po uzávierke cesty. Je tu skupina ľudí, ktorí vyslovene rozpútali histériu.
Jednotlivé komentáre z facebooku nebudem komentovať, to je vec dotyčných osôb.
Taktiež bol odoslaný podnet do nového času a samozrejme tá situáciu nebola taká, ako
bolo opísané v sťažnosti. Občania majú právo sa sťažovať a je mi ľúto, že niektorí
nepochopili vážnosť situácie a je im jedno, či sú občania tejto obce vystavení
nebezpečenstvu, ktoré hrozilo z priecestia. Mne bolo oznámené, že po daždivom lete
vznikla porucha na zabezpečovacom zariadení, zariadenie vykazuje nestabilitu
a vyžaduje si zvýšené servisné zásahy a opravy. Túto situáciu a hlavne informáciu
nemôže starosta odignorovať. Preto pri žiadosti ŽSR o vyjadrenie sa k odstávke obec
musela dať kladné vyjadrenie. Okrem toho ŽSR museli splniť oveľa viac súhlasných
stanovísk, a to napr. ORPZ v Trnave, ODI, oddelenia výkonu služby TT, súhlasným
stanoviskom zástupcu verejnej autobusovej dopravy, samotnú realizáciu musela
povoliť a dozorovať Správa a údržba ciest TTkraja, a posledné rozhodnutie musel
vydať okresný úrad Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Obec
mala uložené opatrenia, ktoré musela splniť, a to informovať občanov o uzávierke
cesty a obchádzkových trasách, čo si aj splnila a ZŠ s MŠ mala zabezpečiť bezpečný
príchod a odchod detí zo ZŠ cez uvedené priecestie.
ŽSR nesmú pustiť cestnú dopravu cez nezabezpečené žst. priecestie a tiež nebolo
možné z ekonomických, časových a technických dôvodov urobiť náhradné žst.
priecestie cez Zajačky, ako to bolo od občanov navrhované.

11. Interpelácie poslancov
 p. Vladimír Cepko poukázal na to, že na decembrovom zastupiteľstve bol
overovateľom zápisnice, no nebolo tam spomenuté to, čo žiadal. Požiadal
starostku, aby nezasahovala do písania zápisníc.
 Starostka obce na to reagovala, že zápisnica nie je opis zvukového záznamu
a vyjadrila sa, že zákon nepozná pojem overovateľov zápisnice.
 p. Marián Palkovič sa informoval, či sa podá trestné oznámenie na bývalú pani
riaditeľku, keďže v súdnom konaní s Ing. Maronom škola prehrala. Súd by mal
uznať, že pochybila.
 Starostka na to reagovala, že v tomto momente o tom netreba debatovať, pretože
sa to na tomto zasadnutí nevyrieši a vzniknú zbytočné dohady. Toto je vec pre
právnika.
 p. Marián Palkovič informoval, že p. Bučková nie je spokojná s umiestnením
miestneho rozhlasu a kamery pri jej dome. Žiada to zmeniť.
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 Starostka na to reagovala, že p. Bučko bol pozrieť na OcÚ, kam až kamera siaha
a súhlasil s tým. S rozhlasom je problém, pretože ostatní občania chcú byť
informovaní a nežiadajú tento rozhlas dať dolu.

12. Diskusia
 p. Paulíková sa prihlásila o slovo a informovala, že sa jej ozvala učiteľka, ktorá by
chcela prísť do Kľačian učiť integrované deti a má záujem o byt.
 Starostka jej na to odpovedala, že k tomuto by sa musela vyjadriť riaditeľka školy
a spýtala sa p. Paulíkovej, prečo sa ozvala iba jej.
 Ďalej sa p. Paulíková informovala, či je obecné auto taxík, nakoľko v ňom
zamestnanec obce p. Kollár viezol svoju manželku.
 Ďalej sa p. Paulíková informovala, kto kontroluje diela v obci, napr. chodník pri OcÚ
a cintorín.
 Starostka na to reagovala, že chodník pri OcÚ bude opravený a poškodenie schodov
pri dome smútku spôsobilo auto.
 p. Paulíková vyjadrila svoju nespokojnosť s pílením stromov v obci a to, ako p.
Šemelák píli, resp. opiluje stromy a že sa vypilujú aj stromy, ktoré sú zdravé.
 Starostka na to reagovala, že všetky stromy sa vyrúbali na základe povolenia
a odborného posúdenia pracovníčkou zo štátnej ochrany prírody a podotkla, že p.
Šemelák má pilčícky kurz.
 P. Černý podotkol, že obce mávajú nálepky na obecných autách (obecné nálepky).
 P. Černý sa ďalej informoval, odkiaľ je tá hlina pri komíne, pretože je z nej
neskutočný prach.
 Starostka obce na to reagovala, že je to len dočasne, hlina sa bude postupne odvážať
a bude sa vyrovnávať terén v parkoch, nakoľko sa zle kosí.
 P. Černý sa informoval o faktúre na 250,- Eur za aerovizuálnu prehliadku obce.
 Starostka obce na to reagovala, že to bola zrejme objednávka a nie faktúra.
 P. Černý apeloval na poslancov, aby tabuľa pri obchode bola informačná tabuľa.
 Starostka na to odpovedala, že úradné tabuľe sú pri OcÚ a tabuľa pri obchode bude
pre ZŠ s MŠ.
 P. Palkovič upozornil na mätúce zverejnenie faktúr za kompostéry, ľudia si mysleli, že
sa kúpili predražené kompostéry, pritom tak nebolo.
 Starostka obce na to reagovala, že dala pracovníčkam obce pokyny, ako zverejňovať
faktúry a objednávky, pretože keď sa napíše položkovo dochádza k dezinformáciám.
 P. Fuska upozornil, že z bitúnku tečie čierny nános.
 Starostka na to reagovala, že zistí dôvod tohto stavu.
 P. Lazarčík sa informoval, prečo sa p. Ďuriš a p. Cepko navážajú do OFK, ďalej
vyjadril svoj nesúhlas s činnosťou niektorých poslancov, nakoľko nepodporujú pani
starostku a hádžu jej polená pod nohy.
 P. Cepko na to reagoval, že on proti OFK nič nemá a hlasoval bez pripomienok za
dotáciu pre OFK. Na slová, že robí starostke zle a hádže jej polená pod nohy ho
vyzval, aby mu uviedol aspoň jeden konkrétny príklad svojho tvrdenia.
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 P. Lazarčík na toto ďalej nereagoval.
 P. Palkovič dodal, že OFK nemali v poriadku papiere, ale už je to vyriešené.
 P. Cepko sa informoval, či sa rokovalo so starostom zo Sasinkova, ohľadom
financovania školy.
 Starostka na to odpovedala, že pán starosta to mal dať prerokovať na OZ, ale ešte raz
sa ho na to spýta a podotkla, že ona nemôže riadiť starostu a OZ susednej obce.

13. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 07.04.2017
Overovatelia:
p. Vladimír Cepko

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

p. Marek Ďuriš

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

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