
Zapísala: Zuzana Šimeková 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 26.06.2019 o 18:00 hod. 
 

I. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných hostí 

a poslancov. Prítomnosť podľa prezenčnej listiny, spôsobilosť rokovať a uznášať sa (prítomní 

všetci poslanci).  

 

II. Schválenie návrhu programu 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenie uznesení 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za 1. polrok 2019 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok 2019 

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kuklov za rok 2018 

6. Schválenie použitia rezervného fondu obce 

7. Prerokovanie podania starostu obce 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva BOL  schválený. 

 

III. Rokovanie 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

zapisovateľ:         Šimeková Zuzana  

overovatelia:  Holková Iveta 

  Ing. Makayová Mária  

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 
- k Uzneseniu č. 5/2019 - prevod vlastníctva pozemkov na novej ulici (zámena) – Zmluva je 

podpísaná, momentálne sa čaká na posledný bod účastníkov dohody – p. Škoda – potvrdenie 

z banky – nakoľko majú založený rodinný dom 
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- k Uzneseniu č. 7/2019 – schválenie dotácií pre občianske združenia –zmluvy  sú uzatvorené, 

zúčtovanie dotácii do 15.12.2019 

- škola dohodovacie konanie – prebehlo doposiaľ sme nedostali žiadne vyjadrenie 

- Komunitné centrum -  bola ukončená ex-post kontrola verejného obstarávania ministerstvom 

vnútra, zistený nedostatok bol odstránený v zmysle pokynov dňa 21.6.2019 a zároveň bola 

stavebná spoločnosť vyzvaná na prevzatie staveniska ( 15 dňová lehota). Búranie starej 

hasičskej zbrojnice – treba dohodnúť v najbližšom období 

- projekt strojné vybavenie zberného dvora – konanie v žiadosti o NFZ bolo zastavené na 

základe pochybnosti o pravdivosti a úplnosti podanej žiadosti o NFP v roku 2017 

a nedoplnenia podkladov v určenom termíne. Proti rozhodnutiu nie je prípustné sa odvolať, 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom 

- WiFi4EU – schválené – zo strany obce podpísaná zmluva, čaká sa na podpis poskytovateľa 

EÚ (má byť do konca mesiaca), následne potrebné realizovať 

- plot za školou – p. starosta poďakoval  poslancom za iniciatívu a vyčistenie priestorov 

- parkovisko pri cintoríne je vo výstavbe 

- cesta za Humnami, - nakoľko bolo nepriaznivé počasie -dážď boli zastavené práce, následne 

dodávateľ nemal voľné kapacity, v tomto čase je cesta za Humnami v realizácii 

- oprava domu smútku – Pohrebná služba  Valachovič opravila v DS popraskané steny, 

vymaľovala obradnú sieň a  dizajnovo interiér upravila 

- ďalšia kontrola z HaZZ Senica – boli zistené nedostatky, ktoré odstraňuje  firma Profis 

- oprava strechy školy – žiadna z oslovených firiem neprejavila  záujem 

- máme sprístupnený portál elektronických podaní a mobilnú aplikáciu na web stránke 

- jazdy nákladných áut s banskou hlušinou  z Bane Čáry cez obec - boli písomne vyzvané 

Hornonitrianske bane – baňa Čáry, aby obmedzili počet jázd cez obec Kuklov a zabezpečili 

zakrytie nákladu tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia, ohrozovania bezpečnosti 

chodcov a cyklistov. Hornonitrianske bane oznámili, že prepravu vykonáva zmluvná firma Ján 

Prelec – FEJA, Závod č. 111 a upozornili dodávateľa na riešenie požiadavky obce. Obec 

navštívil i zodpovedný zamestnanec bane Čáry, ktorý uviedol, že upozorní vodičov 

dodávateľskej firmy na dodržiavanie povinností, aby došlo k zlepšeniu  situácie. Napriek 

upozorneniu a prísľubu však vozidlá naďalej jazdili cez obec s nákladom nezabezpečeným 

plachtou. Ďalej bolo zistené aj poškodenie mosta pri mlyne, ktoré bolo oznámené správe ciest 

(odstránené v priebehu 4 dní). Na základe uvedeného požiadal starosta obce dňa 3.6.2019 ODI 

OR PZ SR v Senici o spoluprácu a vykonanie dozoru nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky v obci. V dňoch 5. – 7.6.2019 kontrolu v obci vykonali 3 dopravné hliadky. 

Prechádzajúce vozidlá boli skontrolované. A bolo zistené, že vozidlá jazdili cez obec Kuklov 

v rozpore s platnými predpismi, vzhľadom na miesta nakládky a vykládky boli povinní 

používať cestu vyššej triedy cez Kúty, náklad nebol riadne zabezpečený, PZ uložil pokutu 

a dopravca prisľúbil, že jazdy nebudú vykonávané cez obec Kuklov. PZ vykoná ešte 

príležitostné kontroly. V prípade opakovania problému je potrebné znovu kontaktovať PZ 

v Senici 

- autobus -  státie na zastávke – bola písomne upozornená firma ARIVA, že vodiči autobusu 

nestoja na vyznačených autobusových zastávkach. Po upozornení niektorí vodiči začali 

zastavovať na autobusovej zastávke a niektorí stále zastavujú v križovatke pri hostinci.  

- kosenie v obci – nakoľko sa budú čerpať dovolenky na kosenie budú prijatí brigádnici 

- obec sa zúčastnila kultúrnych slávností v Šaštíne – starosta poďakoval poslancom za obsluhu 

v obecnom stánku a folklórnym súborom za reprezentáciu 

- orezanie náletových drevín križovatka Šaštín –Stráže a Borský Svätý Jur a orezanie stromov 

alej  pri cintoríne – zatiaľ nerealizované, nie sú kapacity 

- na Slovenský pozemkový fond bolo elektronicky odoslané podanie na zistenie nájomcu areálu 

bývalého poľnohospodárskeho družstva 

- konanie o žiadosti o NFP v projekte Strojnotechnologického vybavenia zberného dvora bolo 

MŽP SR zastavené 
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3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za 1. polrok 2019 

 
- materiál predložený hlavným kontrolórom obce 

 

Návrh uznesenia č. 8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za 1. polrok 2019. 

 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

Uznesenie č. 8/2019  BOLO  prijaté. 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok 2019 

 

- materiál predložený hlavným kontrolórom obce 

 

Návrh uznesenia č. 9/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

a) schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok 2019, 

b) poveruje 

hlavného kontrolóra obce Kuklov vykonať kontroly podľa schváleného plánu. 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

Uznesenie č. 9/2019  BOLO  prijaté. 
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5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kuklov za rok 2018 

 

- predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 

- predložené stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Kuklov za   

  rok 2018 

- predložené stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce  

 

Návrh uznesenia č. 10/2019 

 
a) Obecné zastupiteľstvo  Kuklov berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018.    

b) Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách  schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie Obce Kuklov za rok 

2018 bez výhrad  

c) Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 

2018 na tvorbu rezervného fondu 3 798,18 EUR 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 10/2019  BOLO prijaté. 

 

6. Schválenie použitia rezervného fondu obce  

 

Výška rezervného fondu k 31.12.2018 bola 50 313,98 EUR, tvorba rezervného fondu 

z prebytku hospodárenia z roku 2018 je 3 798,18 EUR. Spolu 54 112,16 EUR.  K použitiu 

rezervného fondu v roku 2019 došlo pri riešení havarijnej situácie v školskej kuchyni – nákup 

sporáka v sume 3 000,67 EUR (uznesenie OZ č. NZ-7/2018). Výška rezervného fondu je teda 

k 30.06.2019 51 111,49 EUR. 

Ako bolo obecné zastupiteľstvo pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2019 informované, 

s použitím rezervného fondu sa počítalo na pokrytie záväzkov, ktoré pre obec vznikli z účasti 

na projekte schváleného v minulosti výstavba Komunitného centra. Aktuálne sú potrebné 

prostriedky na zaplatenie spoluúčasti obce na projekte budovania Komunitného centra 

minimálne v sume 8 858,04 EUR.   

V súvislosti s posudzovaním možností realizácie I. etapy  zabezpečenia pitnej vody v časti 

Kolónka je potrebné zvažovať investíciu v sume cca 5 000,00 EUR. 

Obec akútne potrebuje získať aj komunálnu techniku potrebnú na zabezpečenie prevádzky 

a údržby obce, prevádzku zberného miesta odpadov (komunálny traktor s nákladným 

prívesom, nakladačom, snehovým pluhom, posypovačom, rotačnou kefou, ramenovou 

kosačkou). Podľa predbežných cenových ponúk obstaranie takejto techniky by vyžadovalo 

sumu cca 35 000,00 EUR .  
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Návrh uznesenia č. 11/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove schvaľuje použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 

2019: 
- spoluúčasť na projekte budovania Komunitného centra  8 858,04 €UR 

- zabezpečenie pitnej vody v časti Kolónka – vybudovanie kreditného automatu na pitnú vodu  

5 000,00 EUR 

- nákup komunálnej techniky – traktor s nákladným prívesom , nakladačom, snehovým pluhom 

posypovačom a ramennou kosačkou  35 000,00 EUR 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 11/2019  BOLO  prijaté. 

 

7. Prerokovanie podania starostu obce 

 

Dňa 26.06.2019 bolo na podateľňu obecného úradu Kuklov doručené podanie starostu obce v 

zmysle § 13a ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa vzdáva mandátu starostu a to ku dňu 30.06.2019 o 24.00 hod. 

Podľa § 13a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. mandát starostu zaniká vzdaním sa 

mandátu. Podľa § 13a ods. 2 citovaného predpisu vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť 

písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však 

dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.  

 

Návrh uznesenia č. 12/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove  

 

a) berie na vedomie  

písomné oznámenie starostu obce Mgr. Dušana Hrica o vzdaní sa mandátu starostu obce 

podľa § 13a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  

 

b) konštatuje, 

že v zmysle § 13a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. mandát starostu obce zaniká dňa 30.6.2019 

o 24:00 hodine, dňom 1.7.2019 bude v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. plniť 

úlohy starostu v plnom rozsahu zástupkyňa starostu Iveta Holková, 

 

c) poveruje  

zástupkyňu starostu obce poslankyňu Ivetu Holkovú vykonaním potrebných opatrení 

k zorganizovaniu volieb starostu obce a na podanie žiadosti o vyhlásenie volieb do orgánov 
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samosprávy obcí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v zmysle § 181 ods. 5 ) zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 12/2019  BOLO prijaté. 

 

8. Diskusia 

 

- starosta obce navrhol opraviť plot v kultúrnom dome, bolo by potrebné vyčistiť 

priestranstvo za plotom aspoň do úrovne septika - z dôvodu, že  tento objekt je 

zarastený 

-  krádež v KD – pri súkromnej akcii v kultúrnom dome došlo k vlámaniu sa cez okno 

do kuchyne, je celé poškodené. Majetok obce je poistený. Podľa vyjadrenia poisťovne 

bude z ich strany uhradená celá výška vynaložených nákladov na výmenu celého okna  

- p. Lorencová sa dopytovala na dôvod zatvorenej školskej jedálne na dva mesiace -  p. 

starosta ju informoval o tom, že na začiatku mesiaca júl bude vykonaná v školskej 

kuchyni oprava obkladu (reklamácia) a po ukončení prác, budú zamestnanci materskej 

školy a školskej jedálne čerpať dovolenku, nakoľko jej majú veľký zostatok 

- p. Olejník dal návrh na opravu priestranstva pred vchodom do materskej školy. Je tam 

neupravený terén po oprave odpadov. P. starosta dal návrh na zmenu rozpočtu na 

vyčlenenie  finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 EUR  na opravu priestranstva 

Návrh uznesenie č. 13/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje zmenu rozpočtu – vyčleniť 5 000,00  EUR na 

výstavbu chodníka a opravu priestoru pred vchodom do materskej školy. 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   
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Uznesenie č. 13/2019  BOLO  prijaté. 

 

- p. Kevický – upozornil na nebezpečenstvo na ceste pred miestnym hostincom, kde 

neustále hrajú deti futbal a loptou triafajú do autobusovej čakárne.  Podáva podnet na 

riešenie situácie 

- p. Mihál Dušan – podal podnet na možnosti riešenia a odstránenia tribúny na bývalom 

futbalovom ihrisku 

- odstupujúci starosta sa vzdal odstupného, ktoré mu zo zákona prináleží. Poslanci p. 

Lorencová a p. Olejník v mene všetkých poslancov navrhli starostovi obce priznať 

odmenu vo výške  500,00 EUR čistej mzdy (712,80 EUR HM)   

Návrh uznesenia č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje priznanie odmeny odstupujúcemu starostovi obce vo 

výške 500,00 EUR čistej mzdy. 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 14/2019  BOLO  prijaté. 
 

9. Záver 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončil.  

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Dušan Hric 

       starosta obce 

 

 

OVEROVATELIA:  

 

Iveta HOLKOVÁ    _________________________ 

 

 

 

Ing. Mária MAKAYOVÁ   __________________________ 


