Zápisnica č. 15/1/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch,
konaného dňa 20.03.2017.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnená: Ing. Zuzana Švecová, HK obce Čierne Kľačany
Program:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa

3. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne Kľačany (2016 – 2023)
4. Schválenie zápisu obecnej kroniky za rok 2014 – ruší sa tento bod programu

5. Schválenie zápisu obecnej kroniky za rok 2015 – ruší sa tento bod programu
6. Správa HK č. 1/2017 – ruší sa tento bod programu
7. Rôzne

8. Diskusia
9. Záver

Program sa zostavil pred OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
3. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne Kľačany (2016 – 2023)
4. Kontrola uznesenia (OZ 12.12.2016)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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.
2. Voľba návrhovej, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Za členov návrhovej a overovacej komisie starosta obce navrhol:
• Ing. Marián Švec
• Ing. Ľubomír Antal
•

Za zapisovateľku bola určená p. Marianna Valkovičová

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 9/0/0
Za: Ing. Ľubomír Antal
Ing. Michal Čaladik
Ing. Alena Górová
p. Jozef Páleník
p. Ľudovít Páleník
p. René Solár
Ing. Anna Števová

Mgr. Michal Šútor
Ing. Marián Švec
3. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne Kľačany
(2016 – 2023)
Starosta obce informoval poslancov OZ o PHSR obce Čierne Kľačany. Program rozvoja obce
odzrkadľuje názory miestnej samosprávy, obyvateľov, podnikateľských subjektov
a organizácií na to, akým smerom sa má obec rozvíjať.
Starosta obce vyzval poslancov OZ k samotnému hlasovaniu.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/0/1
Za: Ing. Michal Čaladik
Ing. Alena Górová
p. Jozef Páleník
p. Ľudovít Páleník
p. René Solár
Ing. Anna Števová
Mgr. Michal Šútor
Ing. Marián Švec
Zdržal sa: Ing. Ľubomír Antal
4. Kontrola uznesenia OZ z 12.12.2016
Jednotlivé požiadavky boli v rámci možnosti zo strany Obce Čierne Kľačany priebežne
splnené, konštatuje starosta obce.
5. Rôzne
V rámci tohto bodu rokovania informoval starosta obce poslancov obecného zastupiteľstva
o plánoch a projektoch:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

IBV pre RD ulica Vozokanská „Za humnami“, v blízkej dobe by sme chceli
zrealizovať projekt na miestnu komunikáciu, geometrický plán a súvisiace projektové
práce pre inžinierske siete
„ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU“ - na tento projekt
bola podaná žiadosť na Environmentálnom fonde v Bratislave
„KANALIZÁCIA“ - na tento projekt bola podaná žiadosť na Environmentálnom fonde
v Bratislave
„REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU“ – na tento projekt
požiadala Obec Čierne Kľačany MV SR o finančné prostriedky
Obec Čierne Kľačany požiadala MŠ SR o ďalšie financie z dôvodu rekonštrukcie
interiéru v ZŠ Čierne Kľačany (stierky, výmena podlahy atď.)

Zároveň poďakoval poslancom OZ, zamestnancom obecného úradu, pedagógom,
miestnym organizáciám, občanom za spoluprácu a čas, ktorí obetovali a venovali
podujatiam obce ako:
Fašiangová zabíjačka 2017, ktorá sa konala 25.02.2017
Čiernokľačianska Pyxida 2017, ktorá sa konala 12.03.2017
Valentínska kvapka krvi 2017, ktorá sa konala 16.02.2017
Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 17.03.2017 v ZŠ Čiernych Kľačanoch
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6. Diskusia
Ing. Alena Górová, poslanec OZ :
• seminár „ Môj poslanec“, ktorý sa bude konať v Bratislave, časť Devín 24.03.2017
• zápis do kroniky obce za rok 2014 a za rok 2015 – uskutočniť pracovné stretnutie
s p. Zuzanou Mihálkovou/kronikárkou do 30.04.2017
• vyúčtovanie spotreby verejného osvetlenia obce/porovnanie (rok 2015 a rok 2016)
• nové VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Ľudovít Páleník, poslanec OZ :
• poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na BP PYXIDA 2017 – 23 . ročník
• obecná knižnica obce – je potrebná inventúra kníh a následné ich vyradenie
Ing. Anna Števová, poslanec OZ :
• navrhuje kamerový systém v obci
• poďakovala MŠ a ZŠ za karneval, ktorý sa uskutočnil v sále KD
René Solár, poslanec OZ :
• uverejnenie detí DHZ Čierne Kľačany – článok (Obecné noviny)
• čerpadlo/ČOV – BD Na Dolinke, náklady na opravu prečo musí znášať obec
a nie nájomcovia BD
Ing. Marián Švec, poslanec OZ:
• na multifunkčnom ihrisku je potrebná zodpovedná osoba ako dozor , pokiaľ má
záujem o šport maloletý občan/dieťa
Návrh na uznesenie
Člen overovacej komisie Ing. Marián Švec prečítal návrh na uznesenie č. 15/1/2017.
7. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Čiernych Kľačanoch, dňa 20.03.2017
Zapísala: Marianna Valkovičová
Overovatelia:

Ing. Marián Švec, v.r.
Ing. Ľubomír Antal, v.r.

Starosta obce: Ing. Milan Švec, PhD., v.r.
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