
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 2. júla 2013 

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, privítal 

prítomných poslancov  (podľa prezenčnej listiny).  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zo dňa 25.6.2013 preložené na deň 

2.7.2013, nakoľko sa štyria poslanci ospravedlnili, že sa nemôžu zúčastniť 

a nebola by prítomná 3/5 väčšina poslancov a zasadnutie by nebolo uznášania 

schopné.   

 

 

1. Zahájenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 

5. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v Kuklove   

6. Zo zákona platových pomerov starostov obcí povinné každoročné 

schválenie platu starostu obce 

7. Informácia o stave pripravenosti rekonštrukcie cesty za Humnama 

a podpise zmluvy o dielo 

8. Úprava prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska  

9. Diskusia  

10. Návrh na schválenie uznesenia 

11. Záver 

 

Navrhovaný program poslanci hlasovaním jednomyseľne schválili s počtom 7 

hlasov.  

 

2. Kontrola plnenia uznesenia a zápisnice 

Zástupkyňa starostu obce prečítala 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: 

 p. Vladimír Filípek si zobral na zodpovednosť správu multifunkčného 

ihriska, starosta obce mu poďakoval a uznal, že to nemá ľahké pri 

vykonávaní tejto činnosti (niekedy by asi aj najradšej skončil). Starosta 

podotkol, že situácia pri prevádzkovaní ihriska sa výrazne zlepšila.  

 májové slávnosti prebehli k spokojnosti 

 spívaní – Folklórna skupina , Obec Kuklov  a p. Jánsky sa dohodli že by  

akcia mohla byť v areáli Poľovnej spoločnosti.  

 



 detské ihrisko – zakúpené sú hojdačky, ostatné hojdačky a preliezky boli 

ponatierané, opravené je pieskovisko. Za materiál, ktorý bol použitý 

(dosky, šrúby, farba) vznikli výdavky vo výške cca 320,00 €. K ihrisku 

budú dodatočne doplnené 2 lavičky. 

 starosta navrhol vybudovať „ prírodné sedenie“ na Barine pri jazere. 

Oslovil p. Černého z Lesov či by mohol poskytnúť guľatinu a z nej 

vyrezať sedenie – vznikla by tak „ odpočinková zóna“. 

 autobusové čakárne – čakáreň pri Vendelínkovi bola vydláždená, občania, 

ktorí bývajú v blízkosti čakárne sa hnevajú na časté rušenie nočného  

kľudu.  Čakáreň je na to, aby si ľudia mohli i sadnúť, z tohto dôvodu bude 

namontovaná lavička do čakárne. Starosta vyzval poslancov, aby 

upozornili mládež, ktorá sa v nočných hodinách zdržiava v čakárni na 

disciplinované správanie, v prípade neuposlúchnutia treba zavolať 

i políciu.  

 cesta za Humnami – pracovníci firmy, ktorá má cestu budovať pracuje t.č. 

na Južnom Slovensku, z dôvodu povodní sa u nás termín predĺžil 

a začiatok prác sa v Kuklove posunie. 

 starosta obce bol na rokovaní so zástupcami spoločnosti Povodia ohľadom 

čistenia toku Kuklovskej kopánky – všetko sa odvíja od financií, následne 

po vyčistení bude potrebné vykonať geologický prieskum, 

 Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko boli odložené z dôvodu 

podmočenia Gazárky – termín je nový na deň 24.7.2013. Slávnosti budú 

spojené s jarmokom v Šaštíne. 

p. Novák navrhol cestu okolo obchodu urobiť ako jednosmerný okruh. Cesta je 

úzka , autá si nevyhnú, bolo by za potrebné nové dopravné značenie. 

p.  Rehák mal požiadavku, aby sa septik pravidelne kosil a vyčistil. Čas uteká 

a bolo by vhodné urobiť to cez letné mesiace. A potom treba čistiť pravidelne. 

Ďalej starosta informoval,  že z ÚP sme dostali len jedného pracovníka na 4 

mesiace. Dvaja chlapi nestačia pokosiť celú dedinu, keďže často prší, tráva má 

vlahu. Za krovinorezom je potrebné hrabať, tráva stačí rásť a práce sa nestíhajú.  

 

3. Určenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice p. starosta určil:   p. Ľubomír Novák   

   p. Ferdinand Rehák  

 

 

4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 

Starosta predložil a vysvetlil poslancom záverečný účet. Podal vyjadrenia 

hlavného kontrolóra. Po krátkej diskusii záverečný účet obce na rok 2012 

jednomyseľne počtom hlasov 7 schválili.  

 

 



5. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v Kuklove 

Predložený návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v Kuklove starosta podrobne objasnil všetky články 

nariadenia. Po prediskutovaní poslanci predložený návrh VZN jednomyseľne 

schválili počtom hlasov 7. 

 

6. Zo zákona o platových pomerov starostov obcí povinné každoročné 

schválenie platu starostu obce 

Poslanci schválili jednomyseľne počtom hlasov 7 plat starostu obce v doterajšej 

výške (základný plat podľa zákona) 

 

7. Informácia o stave a pripravenosti rekonštrukcie cesty za Humnama 

a podpise zmluvy o dielo 

Starosta informoval poslancov o tom, že zmluva bude s dodávateľom prác 

podpísaná v tomto týždni ( do 4.7.2013) Poslanci túto informáciu vzali na 

vedomie.  

 

8.Úprava prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska  

Doplnenie prevádzkového poriadku o čas využívania multifunkčného ihriska pre 

deti ZŠ počas prázdnin, nakoľko v pôvodnom prevádzkovom poriadku to nie je 

zakomponované. Poslanci sa dohodli, že deti ZŠ počas prázdnin môžu využívať 

multifunkčné ihrisko  denne 8čase od 10,00 do 11,00 hod a od 15,00 do 16,00 

hod., ale len v tom prípade, ak  ihrisko nebude mať rezervované platiaca dospelá 

osoba. 

 

9.Diskusia 

p. starosta informoval poslancov o tom, že bude nutné riešiť personálny stav 

v MŠ, nakoľko p. učiteľka Prelcová má uzatvorenú zmluvu do 15.7.2013. Od 

školského roka 2013/2014 bude v rámci šetrenia finančných prostriedkov zo 

školského klubu detí presunutá p. učiteľka Žišková do MŠ.  

Ďalej na poznámky občanov z obce – starosta poznamenal a znova objasnil 

personálne obsadenie na obecnom úrade.  Na obecnom úrade sú len dve 

pracovníčky p. Mršťáková a p. Šimeková. Tretia p. Olejníková je zamestnaná 

ako vedúca školskej jedálne. Nakoľko i v školskej jedálni je administratívna 

činnosť zameraná na prácu s počítačom, tak vedúca školskej jedálne má tiež, 

kanceláriu na obecnom úrade.   

 

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. 3/2013 – poslanci tento 

návrh jednomyseľne počtom hlasov 7schválili. 

 



 

 

 

13.Záver 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom  a zasadnutie ukončil.  

 

 

Overovatelia: p. Ľubomír Novák    ...................................... 

 

                              p. Ferdinand Rehák  ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šimkovič Štefan 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U z n e s e n i e   č. 3/2013 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 2. júla  2013 

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov 
 

 

 

1. Schvaľuje: 

a) záverečný účet obce za rok 2012 

b) VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  

     miestach v Kuklove 

c)  plat starostu obce v nezmenenej podobe  

d)  úpravu prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 

 

 

2. Vzalo na vedomie: 

a.) prípravu a podpis zmluvy o dielo rekonštrukcia cesty 

 

 

 

 

 

 

                           

Overovatelia:    p. Ľubomír Novák   .................................................. 

  

      p. Ferdinand Rehák  ................................................. 

 

        

 

 
 

 

 

       Štefan Šimkovič 

       starosta obce 
 


