Zápisnica č. 26/3/2014

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch,
konaného dňa 27.06.2014.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: p. Július Horný, p. Vladimír Martinec, p. Jozef Pálenik, p.Ing. Ľubomír Antal
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
3. Kontrola uznesenia 27/1/2014
4. Správa HK č. 2/2014
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Čierne Kľačany za rok 2013
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
8. Schválenie inventarizácie obce Čierne Kľačany za rok 2013
9. Prejednanie výročnej správy obce Čierne Kľačany za rok 2013
10. Schválenie protokolu o vyradení drobného hmotného majetku obce Čierne Kľačany č.
1/2013
11. Schválenie prípravy aktualizácie PHSR pre obec Čierne Kľačany
12. Schválenie ceny a odpredaj parciel pozemku pre p. Reného Solára
a p. Dany Solárovej, ulica Vozokanská 296/17, Čierne Kľačany
13. Schválenie kúpy pozemkov v kat. území Čierne Kľačany vedené v KN C
č.p. 434/6 o rozlohe 3 m2, č.p. 434/7 o rozlohe 170 m2 a č.p. 434/12 o rozlohe
67 m2, spolu 240 m2 od SPF
14. Príprava aktualizácie územného plánu obce Čierne Kľačany
15. Zabezpečenie financovania 2. etapy bytovej výstavby v obci Čierne Kľačany
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Zároveň Vás pozývam na pracovné rokovanie
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Milan Švec, Ph.D. otvoril riadne rokovanie OZ, privítal poslancov
obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce, prítomných občanov a oboznámil ich
s programom riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch.

Hlasovanie za predložený program: 5-0-0 ( za, proti, zdržal sa )

2. Voľba návrhovej, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:
p. Ing. Anna Števová
p. Ing. Alena Górová
Hlasovanie: 5-0-0
Do overovacej komisie starosta obce určil : p. Ing. Michal Čaladik a p. Peter Horný.
Za zapisovateľku bola určená p. Marianna Valkovičová.

3. Kontrola uznesenia č. 27/1/2014
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z riadneho zasadnutia zo dňa
21.3.2014
Jednotlivé body označil starosta obce za splnené.

4.
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Správa hlavného kontrolóra č. 2/2014
Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Zuzana Švecová oboznámila prítomných s výsledkami
kontroly.
Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.
Správa HK č. 2/2014 – Príloha č. 1.

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Čierne Kľačany za rok 2013
Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Zuzana Švecová predložila prítomným odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Čierne Kľačany za rok 2013. Hlavná kontrolórka odporučila uzavrieť
prerokovaný návrh záverečného účtu obce Čierne Kľačany za rok 2013 výrokom : Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014
Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Zuzana Švecová predložila prítomným návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2014.
Hlasovanie: 5-0-0

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Starosta obce oboznámil prítomných s hospodárením a uskutočnenými investíciami obce v roku
2013.
Hlasovanie: 5-0-0
8. Schválenie inventarizácie obce Čierne Kľačany za rok 2013
Starosta obce oboznámil prítomných so správou o inventarizácii za rok 2013.
Hlasovanie: 5-0-0
9. Prejednanie výročnej správy obce Čierne Kľačany za rok 2013
Starosta obce skonštatoval, že OZ berie výročnú správu na vedomie.
10. Schválenie protokolu o vyradení drobného hmotného majetku obce Čierne Kľačany č.
1/2013
Starosta obce predložil prítomným protokol o vyradení drobného hmotného majetku.
Hlasovanie: 5-0-0

11. Schválenie prípravy aktualizácie PHSR pre obec Čierne Kľačany
Starosta oboznámil prítomných s prípravou aktualizácie PHSR pre obec Čierne Kľačany.
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Hlasovanie: 5-0-0
12. Schválenie ceny a odpredaj parciel pozemku pre p. Reného Solára a p. Dany Solárovej,
ulica Vozokanská 296/17, Čierne Kľačany
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Solára s manželkou o odpredaj
predzáhradky o výmere 48 m2 a ďalšieho pozemku vo vlastníctve obce o výmere 192 m2 za
cenu 2 € za 1m2.
Hlasovanie: 5-0-0
13. Schválenie kúpy pozemkov v kat. území Čierne Kľačany vedené v KN C
č.p. 434/6 o rozlohe 3 m2, č.p. 434/7 o rozlohe 170 m2 a č.p. 434/12 o rozlohe
67 m2, spolu 240 m2 od SPF
Starosta obce vysvetlil prítomným o aké pozemky sa jedná a čo je dôvodom odkúpenia daných
pozemkov do vlastníctva obce od SPF.
Hlasovanie: 5-0-0
14. Príprava aktualizácie územného plánu obce Čierne Kľačany
Starosta obce oboznámil prítomných s prípravou aktualizácie územného plánu obce Čierne
Kľačany. Ďalej uviedol okruhy aktualizácie územného plánu a zdôraznil potrebu
pripomienkovať dané okruhy obyvateľmi obce.
Hlasovanie: 5-0-0
15. Zabezpečenie financovania 2. etapy bytovej výstavby v obci Čierne Kľačany
Starosta obce uviedol spôsob financovania 2.etapy bytovej výstavby a technickej vybavenosti
v obci.
Hlasovanie: 5-0-0

16. Rôzne
P. Ľudovít Pálenik navrhol OZ v zmysle zákona valorizovať plat starostu obce a hlavného
kontrolóra obce.
Hlasovanie: 5-0-0
Starosta obce informoval o postupe v prebiehajúcich investíciách v obci a o problémoch s tým
súvisiacich.
Ďalej pripomenul dôležité výročia a akcie ktoré sa očakávajú v tomto roku.
Starosta obce informoval o VO na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
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17. Diskusia
P. Jozef Števo sa sťažoval na nefungujúce verejné osvetlenie na ulici, ktorej býva. Starosta obce
prisľúbil urýchlenú opravu osvetlenia.
P. Ing. Alena Górová upozornila na chýbajúce zábradlie na vstupnej rampe pre vozíčkarov do
kultúrneho domu. Starosta obce informoval, že v danej veci už oslovil firmu na realizáciu –
doťahujú sa návrhy a kalkulácie.
P. René Solár požiadal starostu o opravu sociálneho zariadenia na fut. ihrisku z dôvodu blížiacej
sa hasičskej súťaže o Pohár Starostu obce Čierne Kľačany. Dalej p. Solár poďakoval všetkým
ktorý sa podieľali na organizácii Dňa detí .
P. Ľudovít Páleník navrhol OZ, aby sa pamätník Čiernokľačianskej Pyxidy premiestnil na
dôstojnejšie miesto – niekde pri kultúrny dom.

Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie p. Ing. Anna Števová prečítala návrh na uznesenie č. 29/3/2014.
Hlasovanie: 5-0-0

18. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, návrhy v diskusii a ukončil riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

V Čiernych Kľačanoch, dňa 27.6.2014
Zapísala: p. M. Valkovičová
Overovatelia:

p. Ing. Michal Čaladik, v.r.
p. Peter Horný, v.r.

Starosta obce:

Ing. Milan Švec, PhD., v.r.

