Zápisnica č. 26/6/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Čiernych Kľačanoch, konaného dňa 24.09.2018.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Michal Čaladik

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovo - overovacej komisie a zapisovateľa
3. Kontrola uznesenia (18.06.2018)
4. Schválenie predloženia žiadosti v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP o nenávratný finančný
príspevok so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“
5. Schválenie hrubých terénnych úprav pre IBV v obci Čierne Kľačany - ZÁHRADY
6. Správa HK č. 2/2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Milan Švec, PhD. otvoril
riadne rokovanie OZ, privítal
poslancov a oboznámil ich s programom riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Čiernych Kľačanoch. Zároveň poďakoval poslancom OZ, zamestnancom obecného úradu,
miestnym organizáciám a občanom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia: VINOBRANIA 2018.
Znova otvoril tému projektu: Čierne Kľačany – kanalizácia a zároveň pripomenul občanom
verejné zhromaždenie, ktoré sa konalo 21.09. 2018 v piatok v sále KD . Toto verejné zhromaždenie
sa konalo z dôvodu informovania o spôsobe vybudovania kanalizácie pre občanov. Do
budúcnosti sa mení forma realizácie, ktorej preberá všetky práva a kompetencie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra.
2. Voľba návrhovej, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Za členov návrhovej a overovacej komisie starosta obce navrhol:
 Ing. Anna Števová
 p. Ľudovít Páleník


Za zapisovateľku bola určená p. Marianna Valkovičová

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/0/0
Za: Ing. Ľubomír Antal
Ing. Alena Górová
p. Jozef Páleník
p. Ľudovít Páleník
p. René Solár
Ing. Anna Števová
Mgr. Michal Šútor
Ing. Marián Švec

3. Kontrola uznesenia OZ z 18.06.2018
Jednotlivé požiadavky boli v rámci možnosti zo strany Obce Čierne Kľačany priebežne
splnené, konštatuje starosta obce
4.

Schválenie predloženia žiadosti v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP o nenávratný finančný
príspevok so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“
Starosta obce predložil na schválenie poslancom OZ žiadosť v rámci výzvy kód č. OPII2018/7/1-DOP o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov je v sume 750,00 €. Zároveň vyzval poslancov OZ na schválenie tohto
projektu. Poslanci OZ pozitívne prijali tento návrh projektu a samotnej žiadosti vyhoveli.

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/0/0
Za: Ing. Ľubomír Antal
Ing. Alena Górová
p. Jozef Páleník
p. Ľudovít Páleník
p. René Solár
Ing. Anna Števová
Mgr. Michal Šútor
Ing. Marián Švec
5. Schválenie hrubých terénnych úprav pre IBV v obci Čierne Kľačany – ZÁHRADY
Starosta obce predložil návrh na schválenie terénnych úprav pre IBV v obi Čierne Kľačany.
Jedná sa o 11 pozemkov, ktoré sú obecné pozemky a zároveň pozemky v záhradách občanov,
ktoré budú mať prístup k novovytvorenej miestnej komunikácie. Sú to pozemky za Dolinkou
a pozemky k viničnej ceste ( za záhradami občanov z ulici Vozokanskej). Starosta obce
prisľúbil občanom z ulici Vozokanskej, že pri vybudovaní terénnych úprav bude vytvorený
protipovodňový val z dôvodu prívalových dažďov. Starosta obce vyzval poslancov OZ
k hlasovaniu schválenie terénnych úprav.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/0/0
Za: Ing. Ľubomír Antal
Ing. Alena Górová
p. Jozef Páleník
p. Ľudovít Páleník
p. René Solár
Ing. Anna Števová
Mgr. Michal Šútor
Ing. Marián Švec
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6.

Správa HK č. 2/2018
Ing. Zuzana Švecová prečítala správu HK č. 2/2018.


7.

Obecné zastupiteľstvo zobralo tento bod na vedomie.

Rôzne
V rámci tohto bodu rokovania informoval starosta obce poslancov obecného zastupiteľstva
o:
 protipovodňovom vozíku pre DHZ Čierne Kľačany, ktorý im bude pridelený
a darovaný
 výstavbe detského ihriska Na Dolinke pri BD, práve prebieha kontrola verejného
obstarávania na ÚV SR
 zverejnení výzvy a oznámenia z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie o pláne prác na odstránenie environmentálnej záťaže ZM
(001)/Čierne Kľačany – skládka PO a TKO
 momentálne prebieha verejné obstarávanie pre BD 9 a BD 10 Na Dolinke, Čierne
Kľačany

8. Diskusia
Ing. Marián Švec, poslanec OZ:
 je potrebné vybudovať nové pódium v parku, zapožičanie pódia z MPŠ je v zlom
stave a samotná príprava je náročná
 je potrebné vypracovať VZN o chove domácich zvierat
 je potrebné , aby bola zodpovedná osoba na multifunkčnom ihrisku
 je potrebné, aby obec požiadala Povodie Váhu, š.p. o prečistenie potoka Širočina
Starosta obce zareagoval na vybudovanie pódia. Na pódium sme požiadali o nenávratné
finančné prostriedky MF SR. Pokiaľ nám nebude poskytnutá dotácia, bude musieť obec
zabezpečiť vybudovanie pódia v parku z vlastných zdrojov.
Ing. Alena Górová, poslankyňa OZ:
 je potrebné upozorniť aj na predajné stánky z MPŠ, sú v zlom technickom stave
 je potrebné vypracovať Dodatok k VZN o pomenovaní ulíc, vznikli nové ulice pre IBV
 asfalt z ulici Mlynskej, pri budovaní kanalizácie sa uskladnil smerom na mlyn, treba
osloviť realizátora kanalizácie o presun a recykláciu asfaltu
 skládka biologického odpadu za kostolom je potrebné upraviť s mechanizmom
 budovanie kanalizácie, je tam zahrnutá aj ulica Družstevná a po aký úsek sa bude
realizovať kanalizácia
René Solár, poslanec OZ:
 v akom štádiu je kamerový systém
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Ing. Anna Števová, poslankyňa OZ:
 je potrebné vybudovať vlastné pódium v parku, osloviť a požiadať o návrhy projektov
pódia v parku
 je potrebné na obecnú web stránku zverejňovať a doplňovať viac informácií
Občania:
Ing. Peter Kuťka:
 nová vytvorená ulica – záhrady (ulica Vozokanská), realizácia miestnej komunikácie
šírka a výška cesty – miestnej komunikácie
 vybudovanie protipovodňovej hrádze, aby nedošlo k povodňovým udalostiam
obyvateľov z ulice Vozokanskej, kde majú postavené svoje rodinné domy.
Starosta obce zareagoval a uistil, že jarok a protipovodňová hrádza zostane.
p. Bernardína Jobková:
 ulica Vozokanská, bolo by vhodné osadiť retardéry z dôvodu nebezpečnej rýchlosti
vodičov po miestnej komunikácii
 pálenie v obci občanov je neúnosné hlavne vo večerných hodinách.
Starosta obce zareagoval nasledovne:
 cesta /ulica Vozokanská je cesta III. triedy a patrí VÚC Nitra, čo znamená, že nie je
možné osadiť retardéry
 na pálenie v obci, je potrebné volať policajtov
p. Jozef Havetta:
 ulice, na ktorých sú postavené a budú postavené nové rodinné domy treba pomenovať
(breh/ulica Školská k ulice Vozokanskej)
(breh/ulica Mlynská k ulice Matičnej)
9.

Návrh na uznesenie
Člen overovacej komisie Ing. Anna Števová prečítala návrh na uznesenie č. 32/8/2018.

10. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Čiernych Kľačanoch, dňa 24.09.2018
Zapísala: Marianna Valkovičová
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Overovatelia:

Ing. Anna Števová

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

p. Ľudovít Páleník

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

Starosta obce: Ing. Milan Švec, PhD.

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