Zápisnica č. 19/5/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Čiernych Kľačanoch, konaného dňa 20.11.2017.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Mgr. Michal Šútor
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
3. Kontrola uznesenia (OZ 25.09.2017)
4. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2017
5. Schválenie inventarizačných komisií k 31.12.2017
6. Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky
2017-2019
7. Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2018-2020
8. Správa HK č. 3/2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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 sociálnej komisii, kultúrnej komisii
a zamestnancom OcÚ Čierne Kľačany za prípravu podujatí:
 Jubilanti 2017
 Úcta k starším
V novembri sa slávil Sviatok všetkých svätých, starosta obce poďakoval zamestnancom OcÚ
Čierne Kľačany aj za úpravu okolia a osvetlenia cintorína, ktoré bolo potrebné pripraviť.
2. Voľba návrhovo - overovacej komisie a určenie zapisovateľa
Za členov návrhovo - overovacej komisie starosta obce navrhol:
 René Solár
 Ing. Michal Čaladik


Za zapisovateľku bola určená p. Marianna Valkovičová

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/0/0
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/ospravedlnený
Ing. Marián Švec

3.

Kontrola uznesenia OZ z 25.09.2017
Jednotlivé požiadavky boli v rámci možnosti zo strany Obce Čierne Kľačany priebežne
splnené, konštatuje starosta obce.

4. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2017
Starosta obce predniesol v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 6 ods. 3
a § 29 a § 30 v znení neskorších predpisov príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce ku dňu 31.12.2017. Inventúry na
jednotlivých inventarizačných miestach budú vykonané od 01.12.2017 do 12.12.2017.


Obecné zastupiteľstvo zobralo tento bod na vedomie.

5. Schválenie inventarizačných komisií k 31.12.2017
Starosta obce ustanovil tieto inventarizačné komisie:




Ústredná inventarizačná a vyraďovacia komisia v zložení :
Ing. Anna Števová – predseda komisie
p. Július Horný
p. Ľudovít Páleník
Dielčie inventarizačné a vyraďovacie komisie v zložení :
OcÚ/KD/DS/OB/TJ štadión/Doprava/Miestne hospodárstvo:
p. Renáta Kostolániová
p. Ľuboš Varga
p. Jozef Páleník



ZŠS :
p. Helena Pavčeková
p. Anna Švecová
p. Mária Drobná



MŠ :
Mgr. Marianna Magušinová
Mgr. Andrea Meňhertová
p. Eva Páleníková



ZŠ :
Mgr. Miroslava Švecová
Mgr. Jana Mrázová
p. Žaneta Oravcová



PZ:
p. Ján Rajtar
p. René Solár
p. Martin Števo



Obecná knižnica:
Mgr. Andrea Meňhertová
p. Marianna Valkovičová
p. Renáta Kostolániová
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Inventúry na jednotlivých inventarizačných miestach budú vykonané v dňoch
01.12.2017 do 12.12.2017. Ústredná inventarizačná a vyraďovacia komisia spracuje
výsledky inventarizácie do 31.12.2017.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/0/0
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/ospravedlnený
Ing. Marián Švec
6. Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky
2017-2019
Starosta obce oboznámil OZ s dôvodom návrhu prvej zmeny rozpočtu.
Ďalej prítomných oboznámil s príjmami a výdajmi v rozpočte obce za rok 2017.
Poslanec Ľudovít Páleník sa vyjadril, že Finančná komisia nemá námietky voči Návrhu
prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2017 – 2019.
Obecné zastupiteľstvo zobralo tento bod na vedomie.



7. Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2018-2020
Starosta obce oboznámil prítomných s prípravou rozpočtu obce.
Poslanec Ľudovít Páleník sa vyjadril, že Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov
obce na roky 2018-2020 závisí od celkových príjmov do obce a s tým súvisí základ ďalšieho
plánovania rozpočtu na ďalšie roky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo tento bod na vedomie.



8. Správa HK č. 3/2017
Ing. Zuzana Švecová prečítala správu HK č. 3/2017.


Obecné zastupiteľstvo zobralo tento bod na vedomie.

9. Rôzne
V rámci tohto bodu rokovania informoval starosta obce poslancov obecného zastupiteľstvo o :
 Individuálnej bytovej výstavbe – ulica Viničná a Na Dolinke, realizujú sa prípravné
prace na cestu/spevnené plochy, elektrinu, vodu a plyn.
 vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie k 31.12.2017 hlavného kontrolóra, v súlade
§ 18a / zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude
vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce. Vyhláška o vyhlásení voľby hlavného
kontrolóra bude zverejnená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke.
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10. Diskusia
Ing. Alena Górová, poslankyňa OZ:
 poukázala na miestnu komunikáciu na ulici Mlynskej a ponúkla možnosť
Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov Čierne Kľačany poskytnúť kameň na
pokrytie jám a výmoľov spolupráci s obcou
René Solár, poslanec OZ pripomienkoval :
 sms-ky - informácie týkajúce sa pre občanov (napr. kontajnery/jeseň)
 opílenie stromu pri lampe – ulica Horná
 častejšie zverejnenie článkov DHZ Čierne Kľačany v Obecných novinách
Ing. Marián Švec, poslanec OZ pripomienkoval:
 výmenu divadelnej opony v sále KD
 intenzita verejného osvetlenia vo večerných hodinách nie je postačujúca
 prečistenie potoka Širočina
11. Návrh na uznesenie
Člen overovacej komisie Ing. Michal Čaladik prečítal návrh na uznesenia:
 č. 23/10/2017
12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Čiernych Kľačanoch, dňa 20.11.2017

Zapísala: Marianna Valkovičová

Overovatelia:

René Solár, v.r.
Ing. Michal Čaladik, v.r.

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