ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 23.06.2017
o 18:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení:
Zapisovateľka:
Ekonómka obce:
Hlavný kontrolór obce:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – p. Milan Poláčik, Ing. Jana Juríková,
Mgr. Irena Hofferová p. Marián Palkovič, p. Vladimír Cepko,
p. Marek Ďuriš, p. Marcel Nič
Bc. Monika Vívodíková
Ivana Uhlíková
Ing. Iveta Bendová
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 uznesení
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II.
polrok 2017
6. Schválenie Návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko hlavného
kontrolóra obce k záverečnému účtu
7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2016
8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
9. Informácia starostky o dianí v obci
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. 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, Mgr. Irena Hofferová.
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. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II.
polrok 2017
6. Schválenie Návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2016
8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
9. Informácia starostky o dianí v obci
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Správa o plnení uznesení
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.04.2017 boli prijaté uznesenia č. 08-11/2017.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie prijatých uznesení.
Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II.
polrok 2017
Starostka obce dala slovo Ing. Ivete Bendovej, aby predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Kľačany na II. polrok 2017
Uznesenie č. 13/2017
Hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch v súlade s §11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p berie na vedomie a s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2017 a zároveň poveruje hlavného kontrolóra k výkonu kontroly
podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Schválenie Návrhu záverečného účtu Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Starostka obce dala slovo Ing. Ivete Bendovej, aby predniesla stanovisko k záverečnému účtu
Obce Kľačany za rok 2016.
Starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Uhlíkovej, aby predniesla záverečný účet obce,
resp. podstatné veci z neho.

Uznesenie č. 14/2017
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k
návrhu záverečnému účtu obce Kľačany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
vypracované v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Dňa 23.06.2017 Ing. Emília Cvíčelová, starostka ....................
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B) Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch s ch v a ľ u j e Záverečný účet Obce Kľačany
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017 Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................
C) Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 197 798,25 €
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................

7. Schválenie naplnenia rezervného fondu obce z vyčísleného hospodárskeho výsledku
z roku 2016
Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na:


tvorbu rezervného fondu vo výške 100 % v sume 197 798,25 €

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................

8. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka oboznámila prítomných s rozpočtovými opatreniami.
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Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje:
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

Slovné označenie
Vlastné príjmy RO/
ZŠ s MŠ

Suma rozpočtovaných
príjmov
9 200 Eur

Suma navýšených
príjmov
11 136 Eur

Výdavky:
Funkčná
Ekonomická
klasifikácia klasifikácia
09.1.1.2

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Slovné
Suma rozpočtovaných
označenie
výdavkov
Vlastné príjmy
9 200 Eur
RO/ ZŠ s MŠ

Suma výdavkov po
navýšení
11 136 Eur

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................
Pred schválením bodu B sa p. Palkovič informoval, čo všetko táto rekonštrukcia
obsahuje.
Starostka vysvetlila, že rekonštrukcia plochej strechy bude obsahovať zateplenie
a nový pás izolácie, rekonštrukciu rín a oplechovanie. Rekonštrukcia valbovej strechy
bude pozostávať z realizácie kompletného nového krovu, výmeny škridly a rín.
p. Palkovič poznamenal, že nie je stotožnený s rekonštrukciou plochej strechy, ktorá je
ešte v dobrom stave a nezateká.
Starostka obce mu na to odpovedala, že strecha zateká a je o tom aj fotodokumentácia.
p. Cepko sa informoval, že akým spôsobom bude vyberaná firma, ktorá bude
vykonávať rekonštrukciu striech.
Starostka mu na to odpovedala, že prebehne výberové konanie externou firmou.
B) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. c) a d)
zákona č. 583/2004 Z.z. navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu –
oddiel 09.1.1.2 položka 717 002 kód zdroja 46 názov Rekonštrukcia strechy ZŠ
s MŠ o sumu 91 110,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................
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C) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. c) a d)
zákona č. 583/2004 Z.z. navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu –
oddiel 06.3.0 položka 713 004 kód zdroja 46 názov Nákup ponorky pre obecnú
studňu o sumu 3 500,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................

Pred schválením bodu D, p. Cepko poukázal na to, že treba dbať na výber kvalitnej
firmy a posúdiť stav jej techniky, napr. kvalitu finišéra a tiež urobiť transparentné
verejné obstarávanie.
Starostka obce mu na to odpovedala, že verejné obstarávanie dá urobiť externej firme.
D) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. c) a d)
zákona č. 583/2004 Z.z. navýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu –
oddiel 04.5.1 položka 717 001 kód zdroja 46 názov Realizácia novej cesty v časti
IBV-Brehy o sumu 80 000,- Eur
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 23.06.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .........................

9. Informácia starostky o dianí v obci
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov a prítomných o dianí v obci od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 19. mája sa uskutočnila oslava 60 výročia založenia školy. Oslava bola
zorganizovaná v spolupráci obce so ZŠ s MŠ. V priestoroch ZŠ s MŠ bola pripravená
prezentácia školy, občerstvenie a slávnostná výzdoba školy. Túto časť oslavy
organizovala a financovala základná škola vrátane pozvánok hosťom a kultúrneho
programu. V KD oslavu zabezpečovala obec. Obec vynaložila na oslavy 60. výročia
založenia školy nasledovné prostriedky – 1488,54 € na pohostenie, výzdobu sály a
ocenenie učiteľom a z fondu starostu boli vyčlenené prostriedky v sume 208,05 €.
Ďalej starostka oboznámila OZ s výdavkami obce na kultúrne akcie v roku 2016, kde
bolo celkovo minuté z rozpočtu obce 5932,- €, z toho oslava 760 výročia obce stála
obec cca 1 900,- €, Posedenie s dôchodcami 2 000,- € a ostatné kultúrne akcie v sume
cca 1 900,-€ (Deň matiek, Rozlúčka s prázdninami, Mikuláš, Vianočný koncert
a Silvestrovský ohňostroj). Starostka obce porovnala obe oslavy. Podľa starostky
Strana 6 z 12

rozdiel medzi oboma oslavami bol v tom, že oslava výročia obce bola sústredená
a pripravená pre našich občanov, neboli pozvaní hostia. Oslava založenia školy slúžila
na prezentáciu školy a bola sústredená na hostí, hoci bolo poobede pripravené
občerstvenie aj pre občanov obce a mala to byť stretávka s učiteľmi, odozva
u občanov nebola taká ako sme očakávali. Starostka obce poďakovala ZŠ s MŠ za
spoluprácu, za organizáciu osláv a prípravu programu a taktiež vyjadrila srdečnú
vďaku zamestnancom obce, ktorí potiahli oslavu v KD (prípravu sály, jedlo a všetko
s tým spojené).

 Stavanie mája. Akcia sa uskutočnila 30. apríla a to v spolupráci so ZŠ s MŠ.
Kultúrny program zabezpečila PhDr. Kolníková Helena – riaditeľka ZŠ s MŠ. Obec
zabezpečila výzdobu a postavenie mája. Na konci mája obec zorganizovala zhodenie
mája. Bolo pripravené malé občerstvenie pre prítomných. Starostka podotkla, že
občerstvenie nefinancovala obec. Starostka obce poďakovala PhDr. Kolníkovej
Helene a všetkým občanom obce, ktorí sa podieľali na príprave programu na tejto
akcii. Ďalej poďakovala občanom obce, ktorí zorganizovali odstránenie mája
(zamestnanci obce, záhradkári p. Fronc Pius, p. Fuska Ferko)
 Projekt na osadenie zrkadiel na cesty na IBV a úpravu značenia v obci. Starostka
obce oboznámila prítomných, že je už vypracovaný projekt dopravného značenia na
osadenie zrkadiel na IBV a zmenu dopravného značenia v obci v časti pri obecnom
úrade a odbočovaní do Gún. Dokumentácia bude doručená na Okresné riaditeľstvo
policajného zboru na schválenie. Po tomto úkone budú osadené zrkadlá a dopravné
značky, aby neprichádzalo ku kolízii na miestnych komunikáciách.
 Štiepkovač a zametacia metla k traktoru Kubota. Starostka obce ďalej
informovala, že z firmy Šupa Veľké Kostoľany už bolo dodané príslušenstvo
k obecnému traktoru a to štiepkovač a zametacia metla. Štiepkovač bol už odskúšaný.
Do budúcna budú občania dovážať orezy zo stromov zo svojich záhrad na jedno
priestranstvo, ktoré bude dobre prístupné a to bude pravdepodobne pri ČOV.
 Veľká porucha na obecnej studni, kde sa pokazilo ponorné čerpadlo. Starostka
obce informovala o výmene čerpadla v obecnej studni. Voda prestala tiecť vo
večerných hodinách a ráno už o 5.30 hodine vybavovala vo firme Staveko žeriav na
vytiahnutie ponorky a jej výmenu. Výmena začala ráno približne o 7.30 hod. a už
o 11.30 hodine začalo nabiehať napúšťanie vody. Starostka obce poďakovala pánovi
Sahulovi majiteľovi firmy a zamestnancom firmy Staveko, že vyšli obci v ústrety pri
riešení tejto havarijnej situácie. Ďalej starostka obce poďakovala zamestnancom obce
p. Šemelákovi Štefanovi, Marekovi Kollárovi, Milanovi Cvíčelovi a občanom obce
Martinovi Danišovi a Jozefovi Cvíčelovi, ktorí sa na výmene ponorného čerpadla
aktívne podieľali. Zároveň vyjadrila vďačnosť občanom obce za trpezlivosť a uznanie
problému, nakoľko takýto neplánovaný výpadok vody určite mnohým skomplikoval
život. Starostka obce upozornila, že obec musí mať náhradné ponorné čerpadlo, aby sa
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v prípade takýchto porúch mohlo zareagovať hneď, lebo čerpadlo týchto parametrov
nemajú na skladoch hneď k dodaniu.
 Starostka obce informovala o ďalších poruchách na vodovode, ktoré sa v priebehu
dvoch týždňov vyskytli od výmeny ponorky v obecnej studni. Prvá porucha bola na
vodovodnom potrubí (prasknuté potrubie na hlavnej vetve). Toto bola skrytá porucha
a nedala sa ľahko zistiť. Starostka obce informovala aj o ďalšej vážnej poruche a to
poruche uzatváracích ventilov na križovatke na konci dediny. V prípade tejto poruchy
museli byť vymenené tri hlavné uzatváracie ventily. Starostka obce v tomto bode
poďakovala zamestnancom obce a všetkým, ktorí pomáhali pri odstraňovaní poruchy
a tiež občanom obce za trpezlivosť, nakoľko táto oprava bola dlhšia, začala ráno cca
o 8 hodine a skončilo sa večer o 18 hodine.
 Na ČOV bola vykonaná veľká servisná oprava prevzdušňovacích membrán
v nádržiach. Starostka obce informovala o vykonaní servisnej opravy na ČOV.
Oprava bola finančne nákladná a takýto servis musí byť urobený najneskôr po 10
rokoch prevádzky a bude mať za následok vyšší účinok pri čistení odpadových vôd
a tiež úsporu elektrickej energie. Starostka obce poďakovala zamestnancom obce
Šemelákovi Štefanovi a Kollárovi Marekovi za ich prístup k práci, ktorí vyvinuli
maximálne úsilie pri vykonávaní prípravných prác. Čistenie týchto nádrží bolo fyzicky
a časovo náročné (pracovali aj po pracovnej dobe). Zároveň starostka obce
poďakovala aj občanom obce, ktorí pomáhali pri čistení a to Pius Fronc, Martin Daniš,
Cvíčela Jozef a taktiež vyjadrila vďaku PD Hlohovec, ktoré promptne poskytovali
fekálny voz na odčerpávanie vôd pred vykonaným čistením.
 Výsadba mladých stromov v parku pri škôlke, v priestoroch ihriska v MŠ,
obecného úradu a pred novou požiarnou zbrojnicou. Starostka obce informovala
o výsadbe nových stromov, ktoré boli v obci vysadené a to na základe povinnosti,
ktorú obec má uloženú po výrube stromov. Zároveň podotkla, že v ďalšej výsadbe
stromov sa bude pokračovať na jeseň.
 Starostka obce informovala o uložení dlažby pri obecnom úrade a vybudovaní
bezbariérového vstupu. Na dokončenie rekonštrukcie tohto priestoru sa musí ešte
osadiť zábradlie na vyvýšený vstup a opraviť okolie.
 Starostka ďalej informovala, že v lete prebehne rekonštrukcia garáže pri obecnom
úrade, na ktorú sú v rozpočte plánované finančné prostriedky. Teraz prebieha
vybavovanie povolenia na odstránenie a odvoz azbestovej krytiny na skládku, ktorá
na uvedenej garáži je. Materiál na novú strechu máme zakúpený.
 Starostka obce informovala zastupiteľstvo o aktualizácii rozpočtov na opravu
strechy základnej školy a to z dôvodu, že rozpočet na projekt bol aktualizovaný
v roku 2012, keď sa dávala žiadosť na čerpanie prostriedkov z Environmentálneho
fondu a keďže je to už 5 rokov, tak je nutné urobiť aktualizáciu na ceny v tomto roku.
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 Starostka obce informovala o vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu cesty na
IBV – t.j. povrchu asfaltového koberca stavebným Ing. Melišom, ktorý presne
stanovil výmeru cesty a stanovil a nacenil práce, ktoré sú nevyhnutné na jeho
vybudovanie.


Kosenie verejných priestranstiev - starostka obce podala informáciu o probléme
s kosením trávnikov a údržbe zelene v obci. Toho času kosí pán Lazarčík a pán Pius
Fronc, ktorí majú s obcou uzatvorenú dohodu a pracovníci na VPP. Zrušenie VZN,
v ktorom bolo dané, že občania by sa mali starať o verejné priestranstva do 5 m
hranice pozemku bola chyba. Veľa občanov si priestranstvá pred svojimi domami
neudržiavajú a spoliehajú sa na obec. Niektorým občanom vadí tráva na chodníkoch,
ktorá ostane po kosení. Podľa starostky, to nie je taká práca pozametať to, ako to že
by si to museli kosiť sami. Kosenie s košom značne zdržuje, lebo sú to veľké
priestranstva. Starostka obce poukázala na problémy s rigolmi v obci. Nestačí sa to
čistiť. Pri zostavovaní rozpočtu na najbližší rok podá návrh na výmenu rigolov za bez
údržbové, t.j. taký typ ako sú v časti Kapustnice a pred obecným úradom. Bude to
obec stáť peniaze, ale do budúcna to bude obci šetriť náklady a hlavne obec bude
upravená a pri zanesení stačí napojiť hydrant a rigoly vystriekať. Rigoly sa môžu
meniť po častiach po jednotlivých uliciach a nebude to naraz veľa peňazí, zároveň sa
rozšíria aj cesty a nebudú sa musieť kosiť kúsky medzi cestou a rigolom. Starostka
obce poďakovala a vyzdvihla snahu občanov obce, ktorí sa starajú o priestranstva pred
svojimi domami. Starostka obce dúfa, že obecné zastupiteľstvo nebude hádzať polená
pod nohy a bude myslieť na občanov a nie živiť iba žabomyšie vojny a posledný rok
pred voľbami nezablokujú rozvoj obce, nech ukážu občanom, že ich nevolili zbytočne
a za ich pôsobenia sa obec rozvíjala, pretože ani jeden z nich nevie, či nie je posledný
krát poslancom, tak ako ona nevie, či bude starostkou.

 Kompostéry – v tomto bode starostka obce podala informáciu o dodávke
kompostérov. Po zistení prieskumu u občanov bolo zistené, že suma za nákup
presahuje sumu 5000,- € takže nákup musí ísť cez elektronické trhovisko. Tento nákup
nebol uskutočnený, nakoľko na obecný úrad prichádzali správy o vyhlásení výzvy na
riešenie zberu biologického odpadu, na základe ktorých si obce mohli zažiadať
čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a to konkrétne aj na nákup
kompostérov. Výzva vyšla koncom mája a bohužiaľ mala zadané také parametre, že
obec sa nemohla do nej zapojiť, lebo minimálna hranica na projekt bolo 80 000,- Eur.
Ak by obec zakúpila najdrahšie kompostéry t.j. s 15 ročnou životnosťou, aj tak by
sme mali požiadavku na cca 55 000,- Eur a to je pod hranicou minimálneho limitu.
Z tohto dôvodu bol nákup kompostérov pozdržaný a využila sa ďalšia zmena a tou
bola zmena zákona o verejnom obstarávaní, kde sa od 1.júna 2017 posunula hranica
na zákazku s nízkou hodnotou na nákup tovaru bežne dostupného na trhu na sumu 15
000,- € bez DPH, kedy sa nemusí robiť výber cez elektronické trhovisko a stačí
prieskum trhu. Starostka obce vykonala takýto prieskum trhu a vznikol ďalší veľký
problém, všetky cenovo dostupné, lacné a kvalitou nižšie kompostéry boli dodávané
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iba cez e-shopy. Pri týchto dodávkach títo predajcovia požadovali platbu vopred, čo
starostka odmietla. Pri ďalších ponukách od firiem vyžadovali 50 % zálohu, čo
starostka odmietla, nakoľko firmu nepozná a nedá dopredu zálohu. Metro a Moutfield
nemali kompostéry na sklade a na predajne vozia iba obmedzené množstvo. Starostke
obce na stretnutí so starostami v Horných Otrokovciach poradili ostatní starostovia,
aby oslovila firmu, ktorá dodávala im kompostéry a odporučili jej, aby som sa vyhla
cenovo najlacnejším, lebo majú s nimi skúsenosti a do dvoch rokov im ich občania
chodili vracať. Životnosť u týchto kompostérov je cca 3 roky a sú to iba zbytočne
vyhodené peniaze. Firma, ktorú starostka oslovila dala cenovú ponuku, v ktorej
kompostér s 10 ročnou životnosť s cenou cca 102 € znížili cenu na 72 € . Sú to
kompostéry, u ktorých je možnosť dodávky náhradných dielov, steny sú 4 mm hrubé
a kvalitou spĺňajú strednú triedu. Starostka ďalej informovala, že firma pred
odovzdaním kompostérov občanom urobí prezentáciu, občanom vysvetlí postup ako
používať kompostér. Dodávka kompostérov bude prvé júlové týždne s tým, že
v priestoroch kultúrneho domu bude prezentácia a občanom odovzdaný kompostér.
Tí, ktorí si kompostér nevyzdvihnú budú im kompostéry odovzdané neskoršie aj
s návodom na použitie. Prezentácia je dohodnutá na 7.7.2017 o 17.30 hodine.
 Starostka obce ďalej podala informáciu, že boli podané žiadosti:
- žiadosť na environmentálny fond a to zateplenie školy
- žiadosť na Úrad vlády, možnosť doplniť detské ihrisko v MŠ v Kľačanoch
o prvky, nakoľko je veľa detí a bolo by vhodné ihrisko rozšíriť, čo bola aj
požiadavka z MŠ.
10. Interpelácie poslancov
 p. Palkovič poznamenal, že po čistení rigolov ostávajú kôpky na kraji cesty a tie treba
hneď odstrániť a nenechávať ich tam dlhší čas.
 Starostka na to odpovedala, že to bolo v tom období, keď prebiehalo čistenie ČOV
a zamestnanci na to nemali čas, predtým sa takýto problém nikdy nevyskytol.
 p. Poláčik poznamenal, že za ním prišiel p. Bohunický a sťažoval sa na kosenie trávy,
nakoľko mal zašpinený chodník pred domom.
 p. Cvíčela podotkol, že sú svedkovia na to, že p. Bohunický sušil seno na chodníku
a tie zbytky trávy boli z tohto jeho sušenia.
 Starostka obce dodala, že p. Bohunický sa bol sťažovať aj na OcÚ na kosenie trávy
a sťažoval si na p. Lazarčíka, že pred jeho domom kosí bez koša.
 Starostka obce spomenula aj nepríjemnosť, ktorá sa odohrala medzi p. Bohunickým
a p. Lazarčíkom ohľadom sťažnosti na kosenie.
 p. Poláčik spomenul, že bol za ním p. Lamparský, že po vyasfaltovaní priestoru pred
jeho domom tam parkujú autá, hoci je tam označený zákaz parkovania. Zároveň
podotkol, že by bolo treba na tomto mieste vymedziť čiarou chodník.
 Starostka mu na to odpovedala, že označenie chodníka čiarou vykonajú zamestnanci
obce.
 p. Palkovič sa informoval o tabuli pri obchode, či sa tam budú dávať úradné oznamy.
 Starostka na to reagovala, že tabuľu pri obchode by mohla využívať ZŠ s MŠ.
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 p. Palkovič sa informoval, ako má nájomca KD postavenú zmluvu, pretože sa pred
oslavou 60. výročia upratoval celý kultúrny dom.
 Starostka mu na to odpovedala, že v prípade veľkých kultúrnych akcií, ako napr.
posedenie s dôchodcami obec vždy čistí priestory kultúrneho domu sama.
 p. Palkovič informoval obecné zastupiteľstvo, že bol za ním p. Valko, ktorý sa pýtal
starostky o možnosti vybudovania plotu medzi ním a obecným úradom a starostka
obce ho vyhodila z obecného úradu.
 Starostka mu na to odpovedala, že ešte nikoho z obecného úradu nevyhodila a
p. Valkovi povedala iba to, že tento rok nie je plot plánovaný v rozpočte obce, taktiež
mu povedala, že ak by sa robil plot, tak iba z pletiva a nie z betónových okrasných
dielcov.
 p. Palkovič sa informoval, či nie je možné preplatiť p. Valkovi plot v hodnote
pletivového plota dodatočne, a že sa bol informovať u firmy Pletiva a náklad by činil
približne 500,- €.
 Na to mu starostka odpovedala, že toto nie je možné, nakoľko nemôže byť vyplatená
faktúra za prácu, ktorá nebola vykonaná.
 p. Palkovič sa informoval, čo robiť s voľne sa pohybujúcimi psami a dodal, že
nedávno napadol jeho psa pes p. Malíka a dcéru zhodil z bicykla.
 Starostka na to reagovala, že s p. Malíkom je problém.
 p. Cepko sa informoval ohľadom financií pre školu zo Sasinkova.
 Starostka mu na to odpovedala, že nie je možné požadovať od Sasinkova financie,
nakoľko peniaze na žiakov zo Sasinkova dostáva obec Kľačany.

11. Diskusia
V diskusii sa prihlásila o slovo riaditeľka ZŠ s MŠ Kľačany PhDr. Kolníková, ktorá
v krátkosti predniesla správu o činnosti a dosiahnutých výsledkov školy v tomto školskom
roku, informovala prítomných s výsledkami testovania žiakov a o podaných žiadostiach
o dotácie.
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12. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 23.06.2017
Overovatelia:
Ing. Jana Juríková
Mgr. Irena Hofferová

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

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