Zápisnica č. 16/7/2012
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch,
konaného dňa 28.11.2012.
Prítomní poslanci: Ing. A. Števová, Ing. Ľ. Antal, Ing. M. Čaladik, Ing. A. Górová, , p. J. Horný,
p. P. Horný, p. V. Martinec, p. J. Páleník, p. Ľ. Páleník
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
3. Kontrolná správa hlavného kontrolóra č. 4/2012
4. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2010 o pomenovaní ulíc
5. Schválenie VZN č. 1/2012 o obecnej kronike
6. Prerokovanie 1. zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2012 2014.
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 20132015.
8. Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2012 a schválenie
inventarizačných a vyraďovacích komisií.
9. Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva bytov a povinné prílohy k žiadosti
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a k žiadosti o dotáciu z MVDaRR SR
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril riadne rokovanie OZ , privítal poslancov obecného zastupiteľstva
hlavnú kontrolórku obce, prítomných občanov a oboznámil ich s programom riadneho
zasadnutie OZ v Čiernych Kľačanoch.
Hlasovanie za program :

8-0-0

( za, proti, zdržal sa) 1 nehlasoval pre neprítomnosť

2. Voľba návrhovej, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:
Ing. A. Števovú
p. Ľ. Páleníka
Hlasovanie:
9-0-0
Do overovacej komisie starosta obce určil : p. J. Páleníka a p. P. Horného.
Za zapisovateľku bola určená H. Pavčeková.
3. Kontrolná správa hlavného kontrolóra č. 4/2012
Hlavná kontrolórka obce Ing. Z. Švecová predniesla správu za obdobie od mesiaca
septembra do novembra 2012.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a na zverejňovanie zmlúv, faktúr
a objednávok v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Rozsah kontroly:
Pokladničné doklady, dodávateľské faktúry, bankové výpisy : Obec , ZŠ.
K pokladničným dokladom a dodávateľským faktúram boli priložené požadované prílohy.
Všetky úhrady boli uskutočnené v správnej výške a odsúhlasené starostom obce.
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Obec zverejňuje od 1.1.2012 zmluvy, objednávky a faktúry na svojej webovej stránke
v požadovanej forme a v časových intervaloch na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho
zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2010 o pomenovaní ulíc
Starosta obce oboznámil prítomných s uvedeným dodatkom. Z dôvodu, že v blízkej dobe sa
budú do nových bytoviek prihlasovať nájomníci na trvalý pobyt, je potrebné určiť názov novej
ulice. Navrhnutý názov Na Dolinke je prevzatý z mapy obce.
Hlasovanie:

9-0-0

5. Schválenie VZN č. 1/2012 o obecnej kronike
Na minulom riadnom zasadnutí bola vznesená pripomienka, aby bola ku kronike obce
zaradená aj pamätná kniha s podpismi občanov a hostí pri slávnostných príležitostiach. Návrh
VZN bol dopracovaný.
Hlasovanie:

9-0-0

6. Prerokovanie 1. zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky
2012 - 2014.
Starosta obce vysvetlil prítomným z akého dôvodu sa robí zmena rozpočtu. Najviac zmien
oproti schválenému rozpočtu je v príjmovej časti. V priebehu roka sa ušetrilo viac
finančných prostriedkov ako bolo naplánované, je potrebné zapracovať rozdiely v rozpočte.
Poslanci OZ
mali návrh 1. zmeny rozpočtu k dispozícii, v zákonom určenej lehote bol
zverejnený aj na internetovej stránke obce.
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 20132015.
Starosta obce uviedol návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 20132015 s tým, že dal do pozornosti poslancom niektoré skutočnosti príjmovej a výdajovej strany
rozpočtu a s jeho schválením počíta na nasledujúcom rokovaní OZ
Predseda finančnej komisie p. Ľ. Páleník.
Vysvetlil prítomným situáciu, ktorá je v súčasnej dobe v našej spoločnosti. Obec čaká náročné
obdobie, dopad na financie obcí budú mať aj podielové dane zo štátneho rozpočtu.
Namieste bude maximálna hospodárnosť pri všetkej činnosti. Komisia nemá pripomienky
k návrhu rozpočtu ani k rozpočtovým zmenám pre r.2012
8. Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2012 a schválenie
inventarizačných a vyraďovacích komisií.
Starosta obce oboznámil prítomných s príkazom na vykonanie inventarizácie a s členmi
inventarizačných komisií. Inventarizácia majetku prebieha každoročne na konci
kalendárneho roka.
Hlasovanie:

9-0-0

9. Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva bytov a povinné prílohy k žiadosti o úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania a k žiadosti o dotáciu z MVDaRR SR.
Starosta obce informoval prítomných s aktuálnym stavom vo výstavbe bytoviek. V súčasnej
dobe sa riešia prípojky na sieť , kanalizácia a ČOV. Do konca roka je potrebné bytové domy
č. 1 a 2 skolaudovať. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť Zmluvu o prevode vlastníctva
bytov. Bytové domy budú prefinancované z dotácie Ministerstva DV a RR SR a úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania . Je potrebné ošetriť kroky, ktoré musí obce urobiť na podanie
žiadosti na uvedené finančné prostriedky. Starosta obce prečítal prítomným jednotlivé body
navrhnutého uznesenia.

Predseda finančnej komisie p. Ľ. Páleník
Obec ide z dôvodu výstavby bytových domov do úverov. Je potrebné oddeľovať finančné
prostriedky na splácanie úverov.
Pre obec bude dôležitý vývoj najväčšieho zdroja príjmov – podielových daní.
Hlasovanie:
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9-0-0

10. Rôzne
Starosta obce informoval prítomných o probléme uzatvorenej cesty na Hornej ulici.
Obec oboznámila zainteresované organizácie o vzniknutom stave. S vlastníkmi pozemku rod.
Kabátovou sa nepodarilo dohodnúť na odkúpení časti pozemku pod miestnou komunikáciou.
Ich návrh 10 000,-€ je pre obec neprijateľných. Na výzvu na odstránenie oplotenia
nereagovali. V súčasnej dobe je podaná žiadosť na Okresný súd v Nitre na vydanie
predbežného
opatrenia. Do 30 dní by malo byť vydané. Tento problém sa bude riešiť
súdnou cestou.
11. Diskusia
Poslankyňa Ing. A. Górová.
Upozornila na zlé napojenie Matičnej ulice na štátnu cestu pri rod. Halandovej.
Odpovedal starosta obce.
Pri budovaní miestnej komunikácie pri bytových domoch bude v obci potrebná technika. Úsek
sa dá opraviť.
Ing. J. Švec.
Navrhol, aby obec žiadala vyznačenie prechodu pre chodcov na vyústení Matičnej ulice na
štátnu cestu, kadiaľ občania prechádzajú do kostola. Je to neprehľadný úsek, aby nedošlo
k dopravnej nehode.
Ďalej navrhol zaradiť do rozpočtu obce na budúci rok financie na plánované vydanie
publikácie o ochotníckom divadle v našej obci. Publikáciu bude mať formát A 5, obsahuje 50
strán, pri náklade 500 ks je cena za kus 2,3 €. Ďalej navrhol zaradiť do rozpočtu oslavy
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.
Odpovedal starosta obce.
Obec žiadala viac prechodov, podarilo sa presadiť len jeden pri rod. Havettovej, č.d. 73. Podľa
požiadaviek dopravného inšpektorátu by mal byť prechod len z chodníka na chodník, čo obce
nedokážu splniť. Žiadali sme prechod od kultúrneho domu na viacúčelové ihrisko, pri
zastávkach autobusu. Po odovzdaní bytoviek musíme požiadať aj tam o vyznačenie prechodu
pre chodcov. Navrhovaný úsek je dosť neprehľadný , menšia obozretnosť najmä starších
občanov by mohla spôsobiť dopravnú nehodu.
Ohľadne financovania publikácie odpovedala zástupkyňa starostu Ing. A. Števová. Navrhla
osloviť aj nejakých sponzorov. Návrh bude ešte prehodnotený.
p. René Solár.
Oboznámil prítomných s povinnosťou v roku 2014 vykonať povinnú prehliadku na hasičskom
aute. Je to suma okolo 600,- €. Navrhol financie za predaj auta odložiť na tento účel.
Ďalej navrhol riešenie dezolátneho stavu sociálnych zariadení na štadióne TJ. Tieto sú
v rovnakom stave niekoľko desaťročí.
p. Vladimír Malý
Upozornil na časté výpadky hlasitosti verejného rozhlasu v obci.
Odpovedal starosta obce.
Nedávno bola vykonaná oprava verejného rozhlasu. Požiadame o kontrolu, aby sa zistilo, kde
je príčina, že dochádza k sťahovaniu zvuku.
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12. Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie Ing. A. Števová prečítala návrh na uznesenie č. 16/7/2012.
Hlasovanie:

9-0-0

Ing. A. Števová oboznámila prítomných s návrhom uznesenia č. 17/8/2012 .
Hlasovanie:

9-0-0

13. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, návrhy v diskusii a ukončil riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V Čiernych Kľačanoch, dňa 28.11.2012

Zapísala: H. Pavčeková

Overovatelia:

p. Jozef Páleník, v.r.
p. Peter Horný, v.r.

Starosta obce:

Ing. Milan Švec, PhD, v.r.

