ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 14.07.2017
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, Ing. Jana Juríková,
Mgr. Irena Hofferová p. Marián Palkovič, p. Marcel Nič,
p. Marek Ďuriš, p. Vladimír Cepko
Bc. Monika Vívodíková
Ing. Iveta Bendová
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Prerokovanie dodatku k zmluve o prenájme nákupného strediska a zrušenie uznesenia
č. 63/2014
Informácia starostky o dianí v obci
Interpelácie poslancov
Diskusia
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. Milan Poláčik, 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 dala
hlasovať.
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Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Správa o plnení uznesení
Prerokovanie dodatku k zmluve o prenájme nákupného strediska a zrušenie uznesenia
č. 63/2014
Informácia starostky o dianí v obci
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 14.07.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Správa o plnení uznesení
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2017 boli prijaté uznesenia č. 12-16/2017.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie prijatých uznesení.
Dňa 14.07.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Prerokovanie dodatku k zmluve o prenájme nákupného strediska a zrušenie uznesenia
č. 63/2014
Starostka obce prečítala dodatok k zmluve o prenájme nákupného strediska a oboznámila
prítomných, že nájomca p. Dušan Černý tento dodatok dodnes nepodpísal.
p. Černý podotkol, že v liste nebolo napísané kedy a kam treba prísť dodatok podpísať
a nevedel, že ho má podpísať a dodatok mu bol zaslaný len v jednosti .
Starostka na to odpovedala, že v minulosti chodil podpisovať dodatky vždy na obecný úrad
bez toho aby mal oznámené, že to musí prísť na obecný úrad podpísať a mohol sa ohlásiť
vtedy, keď mohol dodatok z jeho strany podpísať.
p. Černý sa vyjadril, že nemá voči dodatku námietky, a že ho podpíše a chcel ho podpísať na
zasadnutí OZ.
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Toto však nebolo možné, pretože na dodatku bol dátum starší ako 60 dní a z tohto dôvodu
musí byť dodatok prerobený.
Starostka mu oznámila, že dodatok s aktualizáciou dátumov bude pripravený v pondelok na
podpis na obecnom úrade.
Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh dodatku č. 3/2017 k nájomnej zmluve č. 01/2013 –
Nájom nebytových priestorov v Nákupnom stredisku so zapracovaním navrhnutých zmien
a to s platnosťou od 14.07.2017 a s účinnosťou od dňa zverejnenia na webe.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 14.07.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

6. Informácia starostky o dianí v obci
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov a prítomných o dianí v obci od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 V ZŠ prebieha rekonštrukcia kuchyne.
 Rekonštrukcia priestorov v ZŠ - vzniknú nové triedy.
 Dňa 26.08.2017 sa uskutoční rozlúčka s prázdninami pre deti spojená s opekačkou.
7. Interpelácie poslancov
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne interpelácie.
8. Diskusia
 P. Janíček upozornil na požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve,
konkrétne pred obchodom.
 Starostka na to odpovedala, že dotyčných už viackrát napomenula, aby nepopíjali na
verejných priestranstvách, ale k náprave neprišlo.
 Starostka dodala, že nemáme prijaté žiadne VZN, ktoré by riešilo tento problém.
 P. Ďurišová poukázala na zvýšenie ročného poplatku za káblovú televíziu a dodala, že
pri búrke nefunguje KTV niekoľko dní.
 P. Nič na to reagoval, že to nie je problém len v našej obci ale na celom Slovensku.
 P. Černý informoval, že sa v obchode namontoval nový vodomer a podotkol, že mohol
byť o tom aspoň oboznámený.
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 Starostka na to reagovala, že inštaláciu vodomeru podpisuje ona, nakoľko to je obecný
objekt a nájomca nepotrebuje informáciu, že prebehla montáž alebo výmena
vodomeru.
9. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 14.07.2017
Overovatelia:
p. Milan Poláčik

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

p. Marcel Nič

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

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