ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačanoch, ktoré sa konalo dňa 22.09.2017
o 18:00 hod. v Novej požiarnej zbrojnici
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnení:
Zapisovateľka:
Hlavný kontrolór obce:
Ekonóm obce:
Občania:

Ing. Emília Cvíčelová
5 poslancov – p. Milan Poláčik, p. Marcel Nič, p. Marek
Ďuriš, Mgr. Irena Hofferová, p. Vladimír Cepko
p. Marián Palkovič
Ing. Jana Juríková – príchod o 18:40
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
Správa o plnení uznesení
Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
6. Správa - Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko
audítora k výročnej správe
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov
9. Schválenie návrhu VZN 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií
v čase volebnej kampane na území Obce Kľačany
10. Schválenie žiadosti Základnej školy s Materskou školou v Kľačanoch o transfere
finančných prostriedkov z obce na rekonštrukciu strechy budovy ZŠ
11. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Rekonštrukcia telocvične“
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
13. Informácia starostky o dianí v obci
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. 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. Marek Ďuriš a 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
hlasovať.
Uznesenie č. 19/2017
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 hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
6. Správa - Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko
audítora k výročnej správe
7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov
9. Schválenie návrhu VZN 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií
v čase volebnej kampane na území Obce Kľačany
10. Schválenie žiadosti Základnej školy s Materskou školou v Kľačanoch o transfere
finančných prostriedkov z obce na rekonštrukciu strechy budovy ZŠ
11. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Rekonštrukcia telocvične“
12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
13. Informácia starostky o dianí v obci
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

4. Správa o plnení uznesení
Starostka obce predniesla správu o plnení uznesení.
Uznesenie č. 20/2017
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.07.2017 boli prijaté uznesenia č. 17-18/2017.
Starostka obce predniesla správu o plnení prijatých uznesení.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

5. Schválenie hodnoty jedálneho kupónu na spoločensko-kultúrnu akciu „Posedenie
s dôchodcami“
Starostka obce oboznámila prítomných, že Posedenie s dôchodcami sa uskutoční
13. decembra 2017 a tento rok je dôchodcov 62 ročných a starších 214.
Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje príspevok formou jedálnych kupónov v sume
12,- € na 1 osobu pre občanov 62 ročných a starších, ktoré im budú odovzdané na
predvianočnej spoločensko-kultúrnej akcii „Posedenie s dôchodcami“
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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6. Správa – Konsolidovaná výročná správa Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko
audítora k výročnej správe
V tomto bode dala starostka obce slovo ekonómke obce p. Uhlíkovej, ktorá v krátkosti
predniesla Konsolidovanú výročnú správu a správu audítora ku Konsolidovanej účtovnej
závierke.
Uznesenie č. 22/2017
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie vypracovanú
Konsolidovanú výročnú správu Obce Kľačany za rok 2016 a stanovisko audítora
k výročnej správe.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

7. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017
Starostka obce dala slovo ekonómke p. Uhlíkovej, ktorá predniesla plnenie rozpočtu k
30.06.2017.
Uznesenie č. 23/2017
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch prerokovalo a berie na vedomie predloženú
správu o plnení rozpočtu k 30.06.2017.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov
Správu komisie na ochranu verejného záujmu volených predstaviteľov predniesol p. Milan
Poláčik.
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Uznesenie č. 24/2017
 Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch berie na vedomie Správu komisie na ochranu
verejného záujmu volených predstaviteľov, ktorou predkladá vyhodnotenie podaných
Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za rok 2016 podaných
k 31.03.2017.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/5
0/5
0/5

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

9. Schválenie návrhu VZN 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií
v čase volebnej kampane na území Obce Kľačany
V tomto bode (18:40 hod) prišla poslankyňa Ing. Janka Juríková. Od tohto bodu budú
hlasovať 6 poslanci.
Starostka obce oboznámila prítomných, že miesto určené na umiestňovanie volebných
plagátov je pri starej požiarnej zbrojnici. Vysvetlila, že z dôvodu daždivého počasia sa tabuľa
na toto určené miesto nemohla osadiť. Osadená bude v priebehu budúceho týždňa.
Starostka obce dala priestor poslancom na vyjadrenie k VZN.
Mgr. Hofferová navrhla celé VZN prepracovať.
Navrhnuté zmeny zo strany poslancov boli nasledovné:
A) čl. 3 bod 3 – doplniť vetu: Rozdelenie plochy zabezpečuje správca.
Za prijatie:

5/6

(Ing. Juríková, p. Ďuriš, p. Cepko, p. Poláčik, p. Nič)

Proti:
Zdržali sa:

0/6
1/6

(Mgr. Hofferová)

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) čl. 4 bod 3 – doplniť vetu: Po skončení volieb si politická strana alebo kandidát
odstráni svoje plagáty na svoje náklady do 1 mesiaca po ukončení volieb.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

4/6
1/6
1/6

(p. Ďuriš, p. Cepko, p. Poláčik, p. Nič)
(Ing. Juríková)
(Mgr. Hofferová)
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Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .......................
C) čl. 7 – doplniť číslo všeobecného predpisu o priestupkoch
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/6
0/6
1/6

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

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .......................
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje návrh VZN č. 2/2017 o umiestňovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie
prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území Obce Kľačany so
zapracovaním navrhnutých zmien a úprav.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

5/6
1/6
0/6

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

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka .......................

10. Schválenie žiadosti Základnej školy s Materskou školou v Kľačanoch o transfere
finančných prostriedkov z obce na rekonštrukciu trechy budovy ZŠ
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou ZŠ s MŠ v Kľačanoch.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť Základnej školy s Materskou školou
v Kľačanoch o transfere finančných prostriedkov z rozpočtu obce na konkrétny účel a to
rekonštrukciu strechy budovy ZŠ podľa prílohy, ktorá je súčasťou žiadosti.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
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11. Schválenie finančnej spoluúčasti Obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ
v Kľačanoch na projekte „Rekonštrukcia telocvične“
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje žiadosť Základnej školy s Materskou školou
v Kľačanoch o spolufinancovanie rozvojového projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017 z rozpočtu obce Kľačany ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ Kľačany vo
výške 10% z požadovaných finančných prostriedkov a to čiastky 3 978,37 €.
Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

12. Informácia o rozpočtových opatreniach a schválenie rozpočtových opatrení
Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovými opatreniami.
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kľačanoch schvaľuje rozpočtové opatrenia:
A) zmenu z 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

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia
09.1.1.2

Ekonomická Slovné
klasifikácia označenie
Vlastné príjmy
RO/ZŠ s MŠ

Suma rozpočtovaných
príjmov
11 136 EUR

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
11 136 EUR

Suma navýšených
príjmov
12 532 EUR

Suma výdavkov po
navýšení
12 532 EUR
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Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................
B) zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z., konkrétne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická Slovné
klasifikácia označenie

06.1.0

635 006

Výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická Slovné
klasifikácia označenie

09.1.2.1

641 006

Za prijatie:
Proti:
Zdržali sa:

Nákupné
stredisko –
údržba budovy

Transfer RO

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
49 600 EUR

Suma výdavkov po
navýšení

Suma
rozpočtovaných
výdavkov
0 EUR

Suma výdavkov po
navýšení

38 075 EUR

11 525 EUR

6/6
0/6
0/6

Dňa 22.09.2017, Ing. Emília Cvíčelová, starostka ........................

13. Informácia starostky o dianí v obci
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov a prítomných o dianí v obci od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.




Bolo ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy a začala sa 15.9.2017,
problém spôsobuje počasie. Ukončenie celej rekonštrukcie najneskôr do 31.10.2017.
Z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu boli schválené a na účet odoslané
finančné prostriedky v sume 103 736,- € na riešenie havarijného stavu strechy.
Tieto finančné prostriedky boli preposlané na účet školy.
Rekonštrukcia kuchyne v jedálni a učební v ZŠ s MŠ je pred dokončením,
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ešte tam bude nainštalovaný digestor v najbližších dňoch. Ako viete obec tam mala
v rozpočte 23 000,- EUR. Obec rekonštruovala kuchyňu a jedáleň, bola tam stavebná
rekonštrukcia priestorov a tiež dodaný nerezový nábytok, nábytok do jedálne.
Ďalej z podaného projektu „Zdravie na tanieri“ boli poskytnuté prostriedky v sume
8 000,- EUR a z toho budú do kuchyne v škole zakúpené umývačka riadu, elektrická
pec, robot a obec má na tomto projekte spoluúčasť približne 500 € na kúpu mrazničky.
Bolo ukončené verejné obstarávanie na asfaltovanie cesty v časti IBV Brehy. Celková
suma je vypočítaná približne na 72 000 €. V pondelok 25.9.2017 príde k podpisu
zmluvy. Takže začiatok bude v najbližšom období. Budeme musieť občanov
bývajúcich v tejto časti obce, aby si upratali autá do dvorov a na pozemky. Presný
postup rekonštrukcie bude po podpise zmluvy a to tak, aby občania neboli veľmi
obmedzovaní a uzávierky budú na nevyhnutný čas.
P. Ďuriš reagoval, že je to treba dať občanom IBV čo najskôr na vedomie, najlepšie by
bolo osobné stretnutie.
Starostka na to reagovala, že budú písomne a tiež aj rozhlasom oboznámení.
Ďalej budú nainštalované dopravné značky a dopravné zrkadlá na IBV a vstupe na
IBV a tiež v ostatnej časti obce a to podľa schváleného projektu a rozhodnutia
Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave.
Prebehla rekonštrukcia garáže pri obecnom úrade .
Bola zadaná objednávka na výrobu a osadenie zábradlie na vstupe do OcÚ a to
z dôvodu bezpečnosti.
Prebehlo vyčistenie priestorov za kultúrnym domom, nakoľko to nebolo možné
udržiavať, cestné panely boli odvezené do priestorov pred ČOV a budeme hľadať ich
využitie v budúcnosti.
Prebehla akcia rozlúčka s prázdninami, kde bol pre deti okrem občerstvenia aj
kolotoč, z ktorého sa najviac tešili.
Na mesiac október je naplávaná súťaž vo varení kapustnice.
Bola vznesená požiadavka, aby bola otvorená brána cintorína na pravej strane, aby
bolo možné chodiť autom až hore k hrobom. Toto však nie je možné, nakoľko bolo
viacej sťažností a obavy ostatných občanov, že budú zvýšené krádeže a tiež vývoz
odpadu do odpadovej jamy. Máme správcu cintorína a ten na požiadanie bránu otvorí.
Taktiež každá rekonštrukcia pomníkov a hrobov ak je vykonávaná firmou, tak musí
byť ohlásená.
Tento víkend bude vývoz veľkoobjemového odpadu a to nábytku, sedačiek, sanitárnej
techniky, rámov okien a dverí bez skla. Budú tri kontajnery a v sobotu budú
vymenené, ak budú naplnené. Posledné budú vyvezené v pondelok ráno.
P. Ďuriš sa v tomto bode informoval, kam s nebezpečným odpadom, ako sú napr.
pneumatiky a staré oleje z áut.
Starostka mu na to odpovedala, že zber pneumatík si musia zabezpečiť autoservisy,
my nie sme povinní takýto odpad zberať.
P. Ďuriš podotkol, že by sa takéto informácie mohli dať do povedomia občanom.
Starostka na to reagovala, že môžeme to dať formou oznamu do obecnej tabule.
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Odvoz skla - všetky kontajnery sú preplnené. Dali nás do vývozu a starostka
informovala, že toto bude riešené od nového roka podpisom dodatku s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, aby neprichádzalo k takejto situácii.
Odvoz stavebného odpadu v obci. Ako viete, bol tu dočasne uložený stavebný odpad
pri starej požiarnej zbrojnici, ktorý sme mali z obce pri investičných akciách a bolo
vyhlásené v rozhlase, že občania, ktorí majú ešte doma drobný stavebný odpad
v menšom množstve, aby tento priviezli pred starú požiarnu zbrojnicu. Tento sme
vyviezli, ale niektorí to nestihli, tak bolo im umožnené ešte odviesť tento stavebný
odpad k stanici, ktorý sme dávali odviesť o týždeň neskôr. Takže občania tam nedávali
svojvoľne odpad, ako si to niektorí mysleli, ale sa pýtali na OcÚ a riešili sme to takto.
P. Ďuriš sa informoval, prečo nebol stavebný odpad odvezení vtedy kedy vznikol.
Starostka na to odpovedala, že to bolo v zime a odpad bol zamrznutý a nebolo možné
ho vyviesť.
Mesto Hlohovec zvolalo starostou dotknutých obcí, lebo opäť bola vznesená
požiadavka od dedičov grófa Erdédyho o vrátenie majetku ako dedičstva pozostalým.
Bol napísaný spoločný list spolu s mestom Hlohovec, kde sa oznamuje, že súčasný
právny stav v SR neumožňuje vydať majetok a vykonať jeho prevod tak, ako to
žiadajú dedičia grófa Erdédyho.
Ďalej bolo stretnutie starostov Spoločného obecného úradu v Leopoldove a to ohľadne
vystúpenia obce Veľké Kostoľany zo spoločného obecného úradu – školského úradu
a tým klesol počet žiakov pod 2000 pretože Veľké Kostoľany majú 347 žiakov.
Následkom tohto kroku je, že spoločný obecný úrad na úseku školského úradu bude
musieť znížiť počet pracovníčok z dvoch na jednu. Hrozilo tam, že sa bude musieť
zrušiť školský úrad a zastrešoval by túto činnosť TTSK. Problém je však v tom, že
TTSK neposkytuje metodiku pre MŠ.

14. Interpelácie poslancov
 P. Ďuriš upozornil, že mu prišla v januári faktúra za vodu na 570 EUR, zabudol na to,
preto to rieši až teraz. Posledná faktúra na vodu bola na 26,80 EUR, čiže nie je
možné, aby spotreboval také množstvo vody. Je jasné, že tam bola porucha na
vodovode – praskla trubka.
P. Ďuriš navrhol, že v takýchto situáciách treba komunikovať a pracovníčka mu
mala zavolať.
 Starostka obce na to reagovala, že v prvom rade sa mal ozvať p. Ďuriš.
 P. Ďuriš si priznal chybu, že na to zabudol.
 Starostka dodala, že pracovníkov upozorní a spraví nápravu.
 P. Ďuriš upozornil na problém so psom v časti obce IBV, ktorý napáda iných
psov a dokonca zaútočil aj na človeka.
 Starostka obce na to reagovala, že to je už trestný čin a je to v rukách policajtov.
 P. Ďuriš dodal, že vo VZN je uvedené, že pes musí mať náhubok. Majiteľ
spomínaného psa mu nedáva náhubok, čiže toto VZN porušuje.
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 Starostka na to reagovala, že sa mu napíše výzva o porušovaní VZN a aby spravil
nápravu.
 P. Ďuriš ďalej upozornil na psov, ktorí neustále utekajú z bydlísk.
 Starostka na to reagovala, že už máme uzatvorenú zmluvu s útulkom a bude sa to
môcť riešiť odchytom takýchto psov a občania sú upozorňovaní aj miestnym
rozhlasom.
 P. Cepko sa informoval ohľadom autobusovej zastávky na hlavnej ceste, už sa na to
pýtal viackrát a stále sa to nerieši.
 Starostka na to reagovala, že nie sú na to v rozpočte peniaze. Je to cesta II. triedy
a platia tam určité pravidlá, pôjde to zistiť na príslušné úrady. Dodala, aby poslanci
dali na budúci rok do rozpočtu na to peniaze.
 P. Ďuriš upozornil na kopu trávy, čo bola pred MŠ niekoľko dní, bol z toho zápach. Tá
tráva je kvalitná, radšej sa mohla niekomu ponúknuť.
 Starostka na to reagovala, že sa to stalo prvýkrát a v budúcnosti sa to nebude
opakovať.
 Viacerí občania podotkli, že to bolo v čase sviatkov.
 P. Cepko sa informoval ohľadom IBV čo by mala byť na druhej strane, či je tam
nechaná cesta, nakoľko sú tam tie krajné pozemky predané.
 Starostka na to reagovala, že podľa územného plánu je tam nechaná cesta, inak by im
pozastavili konanie a nedostali by stavebné povolenie.
 P. Ďuriš sa informoval ohľadom pozemkov oproti IBV, že sú tam prípojky, prečo?
 Starostka na to reagovala, že bola zmena situácie, nakoľko nebolo možné vykonať
pripojenie vody podkopaním pod cestu.

15. Diskusia
 Mgr. Hofferová sa prihlásila o slovo a poďakovala pani riaditeľke ZŠ s MŠ, pretože
len jej zásluhou dostala škola dotáciu na strechu.
 Starostka na to reagovala, že celé konanie začala vybavovať obec ešte pred tým ako
pani PhDr. Kolníková nebola riaditeľkou. Čo sa týka vybavovania na ministerstve,
vybavovali to spoločne s pani riaditeľkou. Celá dokumentácia a komunikácia ohľadom
dotácie je na obecnom úrade.
 P. Lazarčík informoval, že prebieha rekonštrukcia školy a ťažký žeriav poškodil celý
chodník, upozornil aj na to, že tam je plyn aj voda.
 Starostka na to reagovala, že to nevidela a pôjde to pozrieť.
 P. Lazarčík sa prihlásil o slovo a položil otázku pánom poslancom – čo s neplatičmi?
 Ing. Juríková podotkla, že na pracovnom stretnutí sa pýtala, prečo si niekto môže
dovoliť zaplatiť káblovku a nie vodu? Pretože im v tom nemôžeme zabrániť, dotyčný
si rozhodne za čo si zaplatí.
 P. Ďuriš na to reagoval, že ak nedostanú prípis, tak ako môžu vedieť, že sú dlžní
a informoval sa, prečo to ešte nie je riešené exekútorom.
 P. Cepko na to reagoval, že ak niekto neplatí vodu, treba ho odpojiť.
 Starostka na to reagovala, že to nie je len tak odpojiť od vody napr. rodinu s deťmi.
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 Starostka dodala, že sa spravia príslušné opatrenia v súlade so zákonom.
 P. Lazarčíková sa informovala, čo s tým kto upcháva kanalizáciu?
 Starostka na to reagovala, že je ťažko zistiť, kto upcháva kanalizáciu a keď k takému
prípadu príde, tak sa to rieši promptne, na základe telefonického oznámenia
o probléme a zamestnanci obce sú vždy k dispozícii.
 P. Ondrejková sa informovala ako sa bude riešiť likvidácia odpadu zo stromov
(konáre).
 Starostka na to odpovedala, že máme zakúpený štiepkovač a určí sa miesto, kde sa
bude tento odpad zvážať a následne štiepkovať.
16. Záver
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Monika Vívodíková
Kľačany, dňa 22.09.2017
Overovatelia:
p. Marek Ďuriš

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

p. Vladimír Cepko

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

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