Zápisnica č. 7/6/2011

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch dňa 29.9.2011.
Prítomní poslanci: Ing. A. Števová, Ing. Ľ. Antal, Ing. A. Górová, Ing. M. Čaladik, p. J. Horný,
p. P. Horný, p. V. Martinec, p. Ľ. Páleník
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Program
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Kontrolná správa HK
Zrušenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2008 , ktorým sa stanovuje spôsob prijímania
detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského
stravovania.
5. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2008
6. Schválenie zriaďovacej listiny DHZ
7. Schválenie požiarneho poriadku obce
8. Schválenie dočasného prevodu finančných prostriedkov z účtu 030129235/6500
v poštovej banke na hlavný účet podľa potreby obce
9. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na výstavbu bytoviek
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril rokovanie a privítal poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného
kontrolóra obce a prítomných občanov. Oboznámil s programom, ktorým sa bude rokovanie
riadiť. Navrhol doplniť do programu bod Kontrola uznesenia č.6/5/2011 a zmenu poradia
bodov programu. Z dôvodu pracovných povinností poslanca p. P. Horného, bol presunutý bod
9. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve presunutý na začiatok rokovania..
Hlasovanie za doplnený program : 8-0-0 ( za, proti, zdržal sa)
2. Voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:

p. J. Horného
Ing. A. Górovú

Hlasovanie:
8-0-0
Do overovacej komisie starosta obce určil: Ing. Ľ. Antala , Ing. M. Čaladika
Za zapisovateľku bola určená H. Pavčeková.
3. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na výstavbu bytoviek
Starosta obce oboznámil prítomných s riešením výstavby. Firma zrealizuje stavby na vlastné
náklady, po dokončení obec stavby odkúpi. 70 % ceny pokryjú financie zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a 30 % z Fondu výstavby. Bolo ešte potrebné doriešiť niektoré rozporné body
v zmluve, napr. aby obec zostala vlastník pozemku aj počas výstavby. Obec podľa zmluvy
musí do 30.8.2013 stavby od stavebníka odkúpiť. Zmluva bola prekonzultovaná s Mgr.
Martinovičovou našou právnou poradkyňou a nezávislým právnikom.
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Ostatné vybavenie : prístupovú komunikáciu, chodníky, parkovisko, verejné osvetlenie,
odkanalizovanie + ČOV, odkanalizovanie dažďovej vody, prípojky inžinierských sietí bude
hradiť obec.
Predseda finančnej komisie p. Ľ. Páleník pripomenul, že to bude ťažšie obdobie pre obec
po finančnej stránke, ale vybavenosť bude pripravená aj na ďalšie bytovky. Občania sa
musia v ostatných oblastiach uskromniť, ale obec má na to , aby takýto projekt zvládla.
Hlasovanie:

8-0-0

4. Kontrola uznesenia č. 6/5/2011 zo dňa 24.6.2011
K žiadosti občanov Školskej ulice.
Informoval starosta obce. Práce sú už rozbehnuté, aby mohla byť dažďová voda odvedená do
potoka. Je potrebné, aby si občania vyčistili priepusty pod mostami.
Ďalší problém je dažďová voda z oblasti vinohradov , kde bol zničený val, ktorý smeroval
vodu za záhrady , aj tento je už navezený. Treba ho ešte spevniť.
Pozemok na vybudovanie ČOV
V spolupráci a Mgr. Martinovičovou sú vytypované pozemky, ktoré by boli vhodné a z hľadiska
vlastníkov priechodné.
Pamätník obetiam 1. sv. vojny
Spolu s poslancom p. J. Horným, správnom farnosti Mgr. I. Dočolomanským boli vytypované
miesta v areáli cintorína . Je vyhliadnutý a odložený v kameňolome aj kameň na pomník .
Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti však táto úloha nebola dotiahnutá.
5. Kontrolná správa HK č. 3/2011
Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných s výsledkami kontroly. Kontrola bola
vykonaná v účtovných knihách za mesiace jún, júl a august 2011.
Plnenie príjmov rozpočtu obce podielové dane za mesiace 04-09/2011.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky, ktoré by nasvedčovali nesprávnemu hospodáreniu s
majetkom obce, alebo porušovaniu rozpočtových pravidiel.
6.

Zrušenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2008 , ktorým sa stanovuje spôsob prijímania
detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského
stravovania.
Vzniknutú situáciu vysvetlil starosta obce. Uvedený dodatok bol schválený na minulom
riadnom zasadnutí dňa 24.6.2011. V mesiaci august boli ZŠS doručené nové finančné pásma,
platné od 1.9.2011
Sadzby v dodatku boli schválené podľa vtedy platných finančných pásiem, ktoré sú pre
zariadenie záväzné a vydaním nových sa stali neplatné. Preto je potrebné dodatok zrušiť.
Hlasovanie:

7-0-0

(1 nehlasoval pre neprítomnosť)

7. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2008, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania
detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského
stravovania.
Bol vypracovaný nový dodatok, ktorý je v súlade s platnými finančnými pásmami.
Návrh bol schválený bez pripomienok.
Hlasovanie:

7-0-0

( 1 nehlasoval pre neprítomnosť)

8. Schválenie zriaďovacej listiny DHZ
Starosta obce oboznámil so znením návrhu zriaďovacej listiny. Návrh bol vypracovaný
požiarnym technikom obce Ing. F. Jamrichom.
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Návrh bol prijatý bez pripomienok
Hlasovanie:

7-0-0 ( 1 nehlasoval pre neprítomnosť)

9. Schválenie požiarneho poriadku obce
Poslanec p. Ľ. Páleník navrhol doplniť do požiarneho poriadku kontaktné telefónne čísla
na Obec Čierne Kľačany a veliteľa DHZ
Hlasovanie za doplnený požiarny poriadok obce: 7-0-0 ( 1 nehlasoval pre neprítomnosť)
10. Schválenie dočasného prevodu finančných prostriedkov z účtu 030129235/6500
v poštovej banke na hlavný účet podľa potreby obce
Starosta obce vysvetlil prítomným zámer dočasného prevodu.
Obec má v poštovej banke finančné prostriedky viazané na ochranu životného prostredia.
Nakoľko obec plánuje výstavbu bytoviek , bolo by pre obec výhodné, dočasne si požičať vlastné
finančné prostriedky na preklenutie určitého obdobia.
Zatiaľ sa nejedná o konkrétnu sume ale len o možnosť zapožičania. Takáto možnosť bola
prerokovaná aj s audítormi obce.
Hlasovanie:

7-0-0 ( 1 nehlasoval pre neprítomnosť)

11. Rôzne
Informoval starosta obce
Bola zrealizovaná rekonštrukcia obecného rozhlasu. Bolo doplnených 6 reproduktorov.
Je uzavretá dohoda z realizátorom, ešte je možné na požiadanie občanov otočiť reproduktory,
ak by niekde vznikalo prekrývanie zvuku.
Rekonštrukcia parku
V súčasnej dobe sa dokončujú parkové úpravy. Výsadba je ukončená. Je potrebné polievať
vysadené dreviny a trávu . Dreviny polievajú pracovníci obce. Zasiaty trávnik podľa dohody
členovia DHZ.
Projekt bol financovaný z projektu Leader. Nový chodník za požiarnou zbrojnicou je
doplnený, aby bol do parku lepší prístup a financuje ho obec. Po celkovom ukončení bude
otvorenie celého areálu.
Rekonštrukcie v obci
Boli vymenené okná na ZŠ, ktoré boli staré a boli cez ne veľké tepelné straty. Na budove KD
boli vymenené okná na sobášnej sieni, jedálni a dvere do KD. Na dome smútku boli
vymenené všetky okná a dvere. Rekonštrukcie boli financované z projektu Leader s 10 %
účasťou obce.
Do domu smútku bolo z tohto projektu zakúpených 50 ks stoličiek v hodnote 900,-€, obec na
vlastné náklady dokúpila 10 ks stoličiek.
12. Diskusia:
Poslankyňa Ing. A. Górová, navrhla viac spropagovať zberný dvor, v obci je rozšírené pálenie aj
plastov a preveriť možnosť odberu plastov po obci.
Zástupkyňa starostu obce Ing. A. Števová kritizovala, hromady záhradného odpadu
pripraveného na pálenie, navrhla vytvoriť tabuľu hanby.
Pán R. Solár sa informoval o povinnosti občana vymeniť si doklady z dôvodu pomenovania
ulíc. Ďalej navrhol, aby obec zakúpila lavice na väčšie podujatia.
Odpovedal starosta obce.
Občan nie je povinný vymeniť si doklady. Stačí po skončení ich platnosti. Výmena je bezplatná.
K nákupu lavíc, zatiaľ si obec lavice na väčšie podujatia požičiava, doteraz sa o nákupe
neuvažovalo.
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Pán Milan Bajan. Kritizoval pálenie záhradného odpadu. Žiadal vyhlásiť zákaz pálenia
všeobecne. Ďalej navrhol vyhĺbiť rigole na Školskej ulici po oboch stranách cesty.
Odpovedal poslanec p. V. Martinec. Školská ulica je úzka. Sú tam vedené všetky siete blízko
vedľa seba. Museli by sa dať vytýčiť, aby sa nepoškodili. Navrhuje rigol kopať ručne.

13. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie p. J. Horný prečítal návrh na uznesenie.
Hlasovanie:

7-0-0 ( 1 nehlasoval pre neprítomnosť)

14. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na riadnom zasadnutí , za diskusné príspevky a
ukončil riadne rokovanie OZ.
V Čiernych Kľačanoch, dňa 29.9.2011
Zapísala: H. Pavčeková
Overovatelia:

Ing. Ľ. Antal, v.r.
Ing. M. Čaladik, v.r.

Starosta obce:

Ing. Milan Švec, Ph.D, v.r.

