Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,
konaného dňa 9. apríla 2013
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, privítal
prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny).
Zahájenie
Kontrola plnenia uznesenia a zápisnice
Určenie overovateľov zápisnice
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území obce Kuklov
5. Návrh VZN o ochrane a údržbe zelene v obci Kuklov
6. Správa kontrolóra obce – kontrola o inventarizácii dlhodobého majetku
7. Prijatie finančného daru od urbárskej spoločnosti
8. Informácia o prípravných prácach na rekonštrukciu cesty za Humnama
9. Informácia o štátnom vodoprávnom dohľade na zvýšenej hladine starej
Myjavy a určenie postupu pri riešení tohto stavu.
10. Májové slávnosti – organizácia
11.Diskusia
12.Návrh na schválenie uznesenia
13.Záver
1.
2.
3.
4.

Navrhovaný program poslanci hlasovaním jednomyseľne schválili s počtom 7
hlasov.
2. Kontrola plnenia uznesenia a zápisnice
Starosta obce prečítal zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, bola
vykonaná kontrola uznesení. K predloženej zápisnici a k uzneseniu nemal nikto
výhrady, obsahovala všetky náležitosti.
Starosta obce podal poslancom tieto informácie:
Vznikla porucha na čističke, podotkol, že bude potrebné opraviť rozpočet
pre vzniknuté náklady na opravu. Zároveň poďakoval starosta obce p.
Rehákovi za zapojenie čerpadla v čističke na jeho energie . Za vzniknuté
náklady bude p. Rehákovi uhradených 15 €.
Na základe viacerých upozornení a sťažností na násilné vniknutie do
areálu viacúčelového ihriska p. starosta vyzval poslancov p. Holenku a p.
Filípka, ak majú vplyv na mládež, aby mládež upozornili a na
dodržiavanie prevádzkového poriadku a vyzval ich prevziať, ak im to
bude vyhovovať, funkciu správcu ihriska. Pokiaľ nebude zjednaná
náprava, tak bude nutné považovať konanie za násilné vniknutie do
objektu riešené v súlade so zákonmi v oblasti so zákonmi majetku obce.

Ihrisko pre materskú školu bude zrenovované svojpomocne, je objednané
sušené rezivo na obloženie pieskoviska, detské hojdačky, ponatierajú sa
preliezky a šmykľavka. Za finančnú hotovosť, ktorá bola na tento zámer
vyčlenená z rozpočtu obce budú preliezky a šmykľavky. Starosta obce dal
na zváženie poslancom či by nebolo lepšie namiesto strunových
hojdačiek, ktoré sú drahé , zakúpiť jednu dve lavičky.
Boli doručené na obecný úrad cenové ponuky na informačnú tabuľu obce,
u dodávateľa s najlepšou cenovou ponukou je informačná tabuľa objedná,
po dodaní bude osadená pri vstupnej bráne do základnej školy.
V materskej škole sa pokazila pračka , vybrali sme z najlepších cenových
ponúk , ktoré spĺňali určité parametre a automatická práčka bola zakúpená
v hodnote 199,00 € od spoločnosti Nay Skalica.
Oprava kultúrneho domu sa bude realizovať v druhom polroku 2013
Dotácia pre folklór bola uhradená zálohovo vo výške 500,00 €
Kultúrne slávnosti Mikroregión Šaštínsko – budú 17.6.2013, je navrhnutá
organizačná zmena v programe . V tomto roku vystúpia dychové kapely:
- Túfaranka
- Štefanovjanka
- Dychová kapela z Borského Mikuláša
- Malá dychová hudba Rubín zo Šaštína - Stráži
3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil:

p. Anna Kocichová
p. Anna Olejníková

4. Návrh VZN o určení výšky financií na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území obce Kuklov
Predložený návrh VZN o určení výšky financií na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území obce Kuklov prečítal starosta obce,
vysvetlil poslancom jednotlivé body návrhu VZN i prílohy. Príloha VZN
obsahuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka pre MŠ, ŠKD
a zariadenie školského stravovania čo predstavuje čiastky , ktoré sú uvedené
v rozpočte. Poslanci návrh VZN po prediskutovaní jednomyseľne počtom
hlasov 7 schválili.
5. Návrh VZN o ochrane a údržbe zelene v obci Kuklov
Predložený návrh VZN o ochrane a údržbe zelene v obci Kuklov prečítal
starosta obce, jednotlivé body poslancom vysvetlil. Po prediskutovaní poslanci
predložený návrh VZN jednomyseľne schválili počtom hlasov 7.

6. Správa kontrolóra obce – kontrola o inventarizácii dlhodobého majetku
Dňa 19.2.2013 bola vykonaná kontrolórkou obce kontrola o inventarizácii
dlhodobého majetku k 31.12.2012. Na záver kontroly podotkla, že je potrebné
doriešiť zaradenie bytových domov do majetku obce a následne vystavenie
nájomných zmlúv všetkým nájomcom bytov nižšieho štandardu.
Poslanci správu kontrolóra obce vzali na vedomie.
7. Prijatie finančného daru od urbárskej spoločnosti
Urbárska spoločnosť chce darovať finančné prostriedky na rekonštrukciu múru
cintorína. Starostu obce za týmto účelom navštívila delegácia urbariátu: Šimek
Jozef, Lorenc František, Šimek František, Kuníková Mária, Štermenský Ondrej,
že finančné prostriedky ktoré majú na účte v depozite chcú darovať obci,
s týmto súhlasil aj miestny správca farnosti, ktorý sa vyjadril, že zvolený spôsob
je prijateľný a vyhovujúci. Správca farnosti sa vyjadril ako vlastník cintorína.
Ak obec prijme finančný dar, tak tieto financie musí spravovať podľa platných
ekonomických a finančných pravidiel obce, ako účelové finančné prostriedky .
Zástupci urbárskej spoločnosti sa ešte nevyjadrili akú sumu by darovali, cca 1015 tis. €. Bude potrebné vyhotoviť darovaciu zmluvu, ktorá bude podpísaná
obdarovaným a darcom. Zástupci urbariátu sa budú zúčastňovať pri všetkých
činnostiach súvisiacich s rekonštrukciou a pri samotnej realizácii prác.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať , či sú poslanci za, aby obec prijala
finančný dar za týmto účelom a zároveň poverenie starostu obce v zastupovaní
na prijatie daru a k podpisu zmluvy. Poslanci prijatie daru a poverenie starostu
obce k prijatiu daru a podpisu zmluvy jednomyseľne počtom hlasov 7 schválili.
8.Informácia o prípravných prácach na rekonštrukciu cesty za Humnama
Starosta oznámil poslancom, že rekonštrukcia cesty za Humnama je podprahová
zákazka s nízkou cenou. Cestný asfaltový povrch bude urobený recyklačnou
formou t.j. – bude použitý vyfrézovaný asfalt , ktorý sa bude na teleso cesty
položený za tepla finišerom určeným na pokladanie recyklovaných asfaltov.
Tento spôsob zodpovedá podľa normy, k použitiu na miestnu komunikáciu
a môže byť použitý aj na komunikáciu tretej triedy a je cenovo výhodnejší ako
pri použití štandardných materiálov. V prípade, že zostane vyfrézovaný materiál,
tento bude použitý na ďalšie miestne komunikácie položením za studena
a následne zavalcovaný. Zostávajúca časť cesty za humnami , ktorá nie je
vybetónovaná od záhrady kultúrneho domu po p. Štefana Vrábela, cesta na
barine, od Makaya po Valoviča Rudolfa, od mlyna po koniec Valovičovej
stodoly. Súčasťou rekonštrukcie budú musieť byť vymenené koše v cestných
odvodňovacích šachtách a zároveň zdvihnuté do úrovne povrchu komunikácie.
Po prediskutovaní danej problematiky poslanci rekonštrukciu cesty za Humnana
vzali na vedomie.

9.Informácia o štátnom vodoprávnom dohľade na zvýšenej hladine rieky
Myjavy a určenie postupu pri riešení tohto stavu
Na základe petície občanov obce – zvýšenie stavu hladiny Myjavy
starosta obce podal informáciu o priebehu konania, ktoré zvolal Obvodný úrad
ŽP v Senici. Na konania sa zúčastnili 2 pracovníčky OÚŽP, zástupca povodia
Morava, p. Jánsky, občania a starosta obce. Boli vypočuté názory sťažovateľov,
ktorí tvrdia, že problémy s vodou ktoré majú v podobe podmáčania záhrad,
zatápania pivníc je spôsobené prevádzkovaním rybného hospodárstva, ktorého
vlastník je p. Jánsky. P. Jánsky sa vyjadril, že nijakým spôsobom neporušuje
zákon, že mal vydané všetky potrebné doklady súvisiace s realizáciou
a prevádzkou . Zástupca povodia Moravy sa vyjadril v tom zmysle, že čiastočný
vplyv to môže mať, no nie taký aký prezentujú sťažovatelia. Zástupca povodia
podá písomné vyjadrenie OÚŽP . Starosta obce k vyriešeniu tohto
dlhotrvajúceho problému podal písomné vyjadrenie v tom zmysle, že bude
požadovať :
vyčistenie koryta
vybudovanie ovládateľného stavidla, ktoré sa bude dať regulovať
a podá návrh obecnému zastupiteľstvu k vykonaniu hydrogeologického
prieskumu, ktorým by sa malo zistiť, aký vplyv má zvýšená hladina na
vzdúvanie .
Zároveň starosta podal návrh vykonať hydrometeorologický prieskum
na základe vykonania prieskumu trhu a podaných cenových ponúk. Poslanci
tento návrh jednohlasne schválili počtom hlasov 7.
10.Májové slávnosti
P. Jánsky na stretnutí s p. starostom sa dohodli, že i tento rok bude májové
slávnosti pripravovať Poľovná spoločnosť. Nakoľko 1. mája pripadá na stredu,
bolo dohodnuté, že stavanie mája sa uskutoční v sobotu 4. mája. Poľovná
spoločnosť zabezpečí večernú zábavu a občerstvenie. Podávať budú guláš
z diviny, fašírky z rýb, a cigánsku pečienku. Obec zabezpečí kultúrny program,
ktorý začne o 16.00 hodine s postavením máje, na počúvanie i do tanca zahrá
malá dychová hudba Rubín a rocková kapela Full Wein zo Šaštín – Stráži.
11.Diskusia
p. Polláková mala pripomienku:
- či by bolo možné namontovať do autobusovej zastávky pred miestnym
hostincom lavičku
- ďalej pripomenula namontovanie senzorových lámp
- ďalej oznámila, že ju v obci ako poslankyňu dotazovali obyvatelia obce ako je
to s výstavbou nájomných bytov na Barine.

Ohľadom bytov starosta informoval, že ho navštívil p. Mikula Šajdíkové
Humence, že by mal plán prerobiť administratívnu budovu bývalého
Poľnohospodárskeho družstva na byty. Najprv by si zistil či by sa to vôbec
oplatilo, či by boli záujemci. Má v pláne vybudovať nájomné byty, alebo
služobné byty pre Baňa Čáry a iné podniky.
p. Reháková – podala námietku , aby bol školský dvor uzatvorený, aby bol
využívaný len na účely školy.
12.Návrh na schválenie uznesenia
Na záver programu podal starosta obce návrh uznesenia (priložený k zápisnici)
Dal hlasovať, kto je za predložený návrh uznesenia č. 2/2013 – poslanci tento
návrh jednomyseľne počtom hlasov 7schválili.
13.Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

p. Anna Kocichová ......................................
p. Anna Olejníková .....................................

Šimkovič Štefan
starosta obce

U z n e s e n i e č. 2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,
konaného dňa 9. apríla 2013
Obecné zastupiteľstvo Kuklov

1. Schvaľuje:
a) VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území obce Kuklov
b) VZN o ochrane a údržbe zelene v obci Kuklov
c) prijatie daru od urbárskej spoločnosti
d) prípravu a rokovanie s geológom o hydrologickom prieskume na starej
Myjave

2. Vzalo na vedomie:
a.) správu kontrolóra obce – kontrola inventarizácie dlhodobého majetku
b) správu o rekonštrukcie cesty za Humnama
c) organizáciu Májových slávností

Overovatelia: p. Anna Kocichová ..................................................
p. Anna Olejníková .................................................

Štefan Šimkovič
starosta obce

