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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 10.04.2019 o 18:00 hod. 

 
I. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil 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 plnenia uznesení 

3. Prevod vlastníctva obce, pozemky C - p.č. 869/17 a C - p.č. 869/39 

4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Poskytnutie dotácii organizáciám pôsobiacim v obci z rozpočtu obce Kuklov na rok 2019 

6. Žiadosť o jednorazový príspevok Barbora Danielová 

7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

Hlasovanie: (potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov) 

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:  Zuzana Šimeková 

overovatelia: Iveta Holková 

 Dušan Mihál 
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2. Kontrola plnenia uznesení. 

 

Uznesenie č. 2/2019 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva boli schválené zmeny v rozpočte týkajúce sa miezd 

a vyčlenenie prostriedkov na prípravu projektu cyklotrasy. Na základe schválených zmien 

bola predĺžená na rok 2019 pracovná zmluva so zamestnancom Vladimírom Vašekom 

s pracovnou náplňou údržba verejného priestranstva obce a práca v odpadovom hospodárstve. 

Obec má teda aktuálne dvoch technických zamestnancov. 

Na základe záverov stretnutí starostov obcí s projektantom a manažérmi projektu plánovaná 

cyklotrasa zo Šaštína na hrádzu Moravy (Kuklov, Čáry, Borský Sv. Jur, Kúty, Moravský Sv. 

Ján) sa pravdepodobne nebude realizovať. Z projektu vyplynulo, že v katastri obce pre 

Kuklov dĺžka cyklotrasy predstavuje cca 4,7 km. Pri požadovanej šírke 3 m, technickom 

spôsobe vyhotovenia (prejazdné pre ťažkú techniku vodohospodárov)  a predbežne 

odhadovanej cene 115 € za m² by cena cyklotrasy v obci Kuklov predstavovala 1 621 500 €, 

čo pri 5 % spoluúčasti na financovaní z NFP znamená čistú platbu z rozpočtu obce 81 075 €, 

náklady na projekt cca 2 000 €.  Pri spôsobe prefinancovania projektu refundáciou (obec 

realizuje projekt z vlastných prostriedkov a následne je z projektu suma refundovaná) by to 

znamenalo vzatie úveru obcou, pričom odhadované náklady na úver a úroky by predstavovali 

ďalších cca 16 000  €. Starosta obce Kuklov v stanovisku uviedol, že najmenšia obec na 

plánovanej cyklotrase má postaviť najdlhší úsek, obec nie je schopná projekt v súčasnom 

stave financovať, do projektu sa zapojí len pri znížení priamych nákladov obce. Bolo 

navrhnuté iné konštrukčné riešenie – zachovanie štruktúry, vyčistenie a spevnenie povrchu 

drťou, čo však odporuje požiadavkám vodohospodárov. Projekt cyklotrasy sa za súčasných 

podmienok pravdepodobne nebude realizovať.  

 

3. Schválenie prevodu vlastníctva obce, pozemky C - p.č. 869/17 a C - p.č. 869/39 

 

V roku 2018 bola v zastupiteľstve prerokovaná zmluva o zámene pozemkov na novej ulici. 

Pravdepodobne chybou v 70-tych rokoch pri vymeriavaní pozemkov, výstavbe alebo 

registrácii nehnuteľností došlo k zámene pozemkov, v dôsledku ktorej existuje dodnes 

nesúlad medzi katastrálnou mapou, vlastníckymi vzťahmi a skutočným stavom u 8 rodinných 

domov. V dôsledku tohto stavu dochádza k zásahu do právnej istoty občanov, domy sú 

prakticky nepredajné, prípadné zmeny (dedičské konania a pod.) takmer nerealizovateľné. 

Zmluva podpísaná obcou a vlastníkmi rodinných domov 26.10.2018 bola podaná na zápis do 

katastra, avšak katastrálny úrad pre rozpor zmluvy so zákonom konanie prerušil. Na základe 

úkonu katastra bolo zvolané starostom stretnutie s dotknutými majiteľmi, bol dohodnutý ďalší 

postup pri doplnení zmluvy tak, aby došlo k náprave. K zmluve pristúpia všetci vlastníci 

dotknutých nehnuteľností, po dohode s geodetom bude prepracovaný geometrický plán (na 

náklady obce). Poslednou podmienkou je prerokovanie upravenej zmluvy a spôsobu 

nakladania s majetkom obce obecným zastupiteľstvom. Následne môže byť doplnený návrh 

na vklad do katastra. 

 

Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. 

Podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať 

na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 

predpisu. Podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ustanovenia odsekov 1 až 7 sa 

nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
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nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Uznesenie č. 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 

9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

a)  schvaľuje usporiadanie nehnuteľností v Katastrálnom území Kuklov, parcela registra C - 

p.č. 869/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m² a parcela registra C p.č. 869/39 – 

záhrady o výmere 320 m², zapísané na liste vlastníctva č. 665, v hodnote 1440 €, formou 

vzájomnej zámeny pozemkov medzi účastníkmi Dohody o usporiadaní vlastníctva 

k nehnuteľnostiam zo dňa 26.10.2018, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom 

v Kuklove uznesením č. 6/2018. Pozemok  p.č. 869/17 je zastavaný rodinným domom vo 

vlastníctve manželov Miroslava Filípka a Štefánie Filípkovej, Kuklov č. 182, pozemok p.č. 

869/39 je umiestnený v susedstve stavby, pozemky sú využívané ako prístup a dvor rodinného 

domu a teda tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. V zmysle Dohody sa majiteľmi 

uvedených zastavaných pozemkov a priľahlej plochy, ktoré svojim umiestnením a využitím 

tvoria neoddeliteľný celok so stavbou stanú Miroslav Filípek a Štefánia Filípková. Obec 

Kuklov sa stane majiteľom nezastavaného pozemku na parcele registra C p.č. 869/45 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 800 m², v určenej cene 1440 €, ktorej aktuálnymi 

majiteľmi sú manželia Vladimír Kadlic a Iveta Kadlicová, Kuklov č. 306. Uvedeným 

spôsobom prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce nedochádza zvýšeniu ani zníženiu 

reálneho majetku obce. 

 

b) schvaľuje dodatok k Dohode o usporiadaní vlastníctva k nehnuteľnostiam a poveruje 

starostu obce k podpisu dodatku Dohody. 

 

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. 5/2019 bolo prijaté. 

 

4. Odmeňovanie poslancov 

 

Opätovne predložený materiál pani poslankyne Ivety Holkovej, ktorý bol prerokovaný na 

predchádzajúcom januárovom zasadaní obecného zastupiteľstva, pričom bolo hlasovanie 

o prijatí odložené na ďalšie zastupiteľstvo. Materiál bol doplnený tak, aby bol v súlade 

s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení platnou od 1.2.2019.  
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Uznesenie č. 6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva a členov komisií  obce Kuklov, ktorými sa ruší doterajšie 

odmeňovanie členov komisií a obecného zastupiteľstva na základe uznesenia č. 8/2015 

z 22.12.2015. 

 

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. 6/2019 bolo prijaté. 

 

5. Poskytnutie dotácii organizáciám pôsobiacim v obci z rozpočtu obce Kuklov na rok 

2019 

 

Obci boli v lehote do 15.3.2019 doručené štyri žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť od: 

- Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža v Kuklove, 

- Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Kuklove, 

- Kultúrneho spolku KUKLOVJANÉ v Kuklove, 

- vedúcej Detskej folklórnej skupiny Nádej v Kuklove. 

Na podporu občianskych združení bolo v rozpočte obce na rok 2019 vyčlenených 1400,00 €. 

Navrhuje sa poskytnúť finančné prostriedky združeniam formou preddavku s následným 

zúčtovaním dotácie žiadateľom najneskôr do 30.11.2019. Vzhľadom na vylúčenie Detskej 

folklórnej skupiny Nádej v Kuklove, táto organizácia nie je právnickou osobou a aktuálne 

pôsobí pod záštitou obce Kuklov. Navrhuje sa, aby prípadná suma určená na dotáciu Detskej 

folklórnej skupine Nádej bola spravovaná a zúčtovávaná obcou na základe predloženia faktúr 

alebo pokladničných blokov z nákupu rekvizít  potrebných na vystúpenia, krojov a ich častí, 

propagácie súboru a zmluvnej autobusovej dopravy na súťažné a reprezentačné vystúpenia. 

Navrhuje sa, aby suma vyčlenená z rozpočtu obce na rok 2019 bola rozdelená nasledovne: 

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Kuklove - 300,00 €, Miestna organizácia 

Jednoty dôchodcov v Kuklove – 300,00 €, Kultúrny spolok KUKLOVJANÉ v Kuklove - 

400,00  € a Detská folklórna skupina Nádej v Kuklove 400,00 €, celkový výdavok z rozpočtu 

obce je 1400,00 €. 

 

Uznesenie č. 7/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove na základe predložených žiadostí organizácií o poskytnutie 

dotácií na podporu verejnoprospešných účelov, v súlade s rozpočtom obce Kuklov na rok 

2019 schvaľuje poskytnutie dotácií pre: 

- Miestnu organizáciu Slovenského červeného kríža v Kuklove v sume 300,00 €, 

- Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov v Kuklove v sume 300,00 €. 
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- Kultúrny spolok KUKLOVJANÉ v Kuklove v sume 400,00 €, 

- Detskú folklórnu skupinu Nádej v Kuklove v sume 400,00 €. 

 

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. 7/2019  bolo prijaté. 

. 

6. Žiadosť o jednorazový príspevok Barbora Danielová 

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. obyvateľ obce (osoba, ktorá ma na území 

obce trvalý pobyt) má právo požadovať pomoc v čase náhlej núdze. Podľa § 3 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v 

jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 

najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Konkrétne podmienky 

poskytovania finančných výpomoci v obci upravuje VZN č. 2/2012 o poskytovaní návratných 

finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce Kuklov. 

 

Žiadateľka žiadosti priložila doklad o príjme a informácie o zdravotnom stave dieťaťa. 

Nakoľko žiadosť nemala potrebné náležitosti pre jej posúdenie obecným zastupiteľstvom 

v zmysle VZN č. 2/2012, žiadateľka bola písomne vyzvaná na doplnenie žiadosti a to najmä 

doplnenie údajov o príjmoch žiadateľa a ostatných spoločne posudzovaných osôb v 

domácnosti, pričom bolo potrebné uviesť všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti, vrátane 

príjmov otca detí, majetkové pomery. Žiadateľka požadované doklady nepredložila. 

V prípade podanej žiadosti nejde o náhlu núdzu, ale stav dlhodobej finančnej tiesne. 

 

Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom prerokovaná s vylúčením verejnosti z dôvodu ochrany 

osobných údajov žiadateľky a maloletých detí.  

 

Po preštudovaní žiadosti zastupiteľstvo z dôvodu neúplnosti a nejasnosti predložených 

dokladov o poskytnutí konkrétnej pomoci nerokovalo, žiadateľke obecný úrad oznámi 

konkrétne dôvody nerozhodnutia o žiadosti a o prípadnom ďalšom postupe. 

 

7.  Informácia starostu o činnosti OÚ  

 

- Starosta obce sa dňa 19.2.2019 zúčastnil pracovného stretnutia starostiek a starostov 

okresu Senica s predsedom a podpredsedami Trnavského samosprávneho kraja, ktorí 

podali informácie o zámeroch kraja, rozpočte kraja a dotačných schémach. O možnosti 

požiadať o dotáciu boli starostom následne informované občianske združenia 

Kuklovjané a DFS Nádej. Kraj definoval ako problematické stav a kapacity 

zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb z dôvodu starnutia 

obyvateľstva, kraj bude riešiť opravy ciest II. a III. triedy v kraji a nákup techniky pre 



zapísala: Zuzana Šimeková 

 

správu ciest. Bolo poznamenané, že prístup k pitnej vode je ľudské právo vrátane 

ochrany – chýbajúca kanalizácia, životné prostredie. Starostovia prezentovali 

najvýznamnejšie problémy obcí. 

- Starosta obce sa dňa 4.3.2019 zúčastnil 30. Snemu ZMO Záhorie, kde bola predložená 

správa o činnosti ZMO, hospodárení za minulý rok, prebehli doplňujúce voľby členov 

orgánov ZMO Záhorie, prerokované čerpanie rozpočtu v roku 2018 a schválený 

rozpočet na rok 2019, prerokovaná účasť na zjazde ZMOS v Bratislave v mesiaci máji 

2019 a definované spoločné problémy obcí, ktoré sa majú riešiť v rámci ZMOS 

(nedostatok finančných prostriedkov na plnenie prenesených kompetencií štátu na 

obce, zimná údržba nemá zostať v zodpovednosti obcí, stravovanie v školách zadarmo 

nie je pripravené, chýbajú kapacity, nekryje náklady, neúnosné náklady 

a zodpovednosť obcí pri nakladaní s odpadmi). 

- 25.3.2019 sa konalo zasadnutie Klubu starostov okresu Senica, boli prezentované 

informácie k odpadovému hospodárstvu, o činnosti spoločného školskému úradu 

a spoločného úradu sociálny vecí v Senici, vrátane informácií o nákladoch na 

prevádzku spoločných úradov. 

- Obec je členom združení obcí: 

o  Združenie obcí pre rozvoj Pomoravia, IČO: 37847091, od r. 2003, 

o  Združenie obci – mikroregión Šaštínsko, IČO: 45013870, od r. 2007, 

o  Združenie obcí Kuklov, Borský Svätý Jur, Sekule a Moravský Svätý Ján – 

budovanie skupinového vodovodu, IČO: 37835823, od r. 2001, 

o  Združenie miest a obcí Záhorie, IČO: 34076336, od r. 1995. 

- Združenie obcí pre rozvoj Pomoravia je dlhodobo neaktívne, vzniklo v roku 2003. 

Dňa  26.3.2019 bolo zvolané Valné zhromaždenie združenia, ktoré rozhodlo 

o rozpustení združenia, bol určený likvidátor – starosta obce Závod. S likvidáciou 

združenia sú spojené finančné náklady s administratívou a právnou pomocou, na 

ktorých sa budú podieľať zúčastnené obce (11) rovnakým podielom. 

 

- V obci bola vykonaná predbežná kontrola a informovanie odborom krízového riadenia 

OÚ Senica a Trnavského kraja vo veci civilnej obrany a hospodárskej mobilizácie, 

obec začala v roku 2019 plniť svoje povinnosti, bol sprevádzkovaný povinný prístup 

obce do EPSIS JISHM, bola podpísaná zmluva a priebežne sa plnia úlohy 

s dodávateľom zabezpečujúcim dokumentáciu CO. V orgánoch krízového riadenia sú 

aj poslanci obecného zastupiteľstva – zastupiteľstvo má plniť úlohy v oblasti CO a 

HM, v druhej polovici roka sa plánuje vykonanie cvičenia tak, aby boli splnené úlohy 

pred plánovanou kontrolou pravdepodobne v mesiaci október 2019. 

- OR HaZZ v Senici vykonalo kontrolu dodržiavania povinností obce Kuklov v oblasti 

plnenia zákonom uložených úloh požiarnej ochrany, bol vyhotovený záznam 

s nedostatkami, obec má odstrániť zistené nedostatky do 30.8.2019. Obec dlhodobo 

neplnila svoje zákonné povinnosti pri ochrane pred požiarmi ako orgán verejnej moci 

a  ako zriaďovateľ ZŠ a zamestnávateľ k svojim objektom. Posledné opatrenia obce 

v tejto oblasti boli vykonané v roku 2010. Dňa 3.4.2019 bolo začaté voči obci správne 

konanie vo veci uloženia pokuty.  

- Nakoľko od roku 2010 obec neplní ani svoje povinnosti ani v iných oblastiach, bol 

vykonaný prieskum trhu podľa zásad verejného obstarávania (i keď na hodnotu 

zákazky sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní) na zabezpečenie služieb BTS 

a TPO, s vybraným uchádzačom s najnižšou ponúknutou cenou sa pripravuje 

uzatvorenie zmluvy tak, aby od mesiaca máj 2019 obec začala plniť svoje povinnosti 

a odstránila nedostatky v určenej lehote. 
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- Obec zakúpila elektronickú službu (Tendernet.sk, za 300,00 €/rok) cez ktorú je možné 

vykonávať prieskumy trhu a obstarávanie pri zákazkách s nízkou hodnotou. 

Anonymný modul a automatické vyhodnocovanie súťaží umožňuje maximálne 

zabezpečiť objektívnosť pri verejných zákazkách. 

- Starosta obce rokoval v Trnave s regionálnym riaditeľom SPF k možnosti získania 

pozemkov bývalého poľnohospodárskeho družstva a pozemku za Kultúrnym domom, 

ktoré sú v správe SPF. Pozemok bývalého družstva je aktuálne v päťročnom prenájme 

do roku 2022, údaje o nájomcovi SPF neposkytol z dôvodu ochrany osobných údajov. 

Pozemok za KD je voľný, bezplatný prevod je možný pri projekte, ktorý bude spĺňať 

verejný záujem, inak za odplatu. Aktuálne sú zo strany obce prijímané opatrenia, aby 

sa identifikoval nájomca pozemku a riešil jeho stav (pozemok nepoužívaný, skladisko 

odpadu, enviromentálna záťaž, nevyužívanie podľa nájomnej zmluvy). V prípade 

nepoužívania pozemku nájomcom podľa zmluvy, ignorovaniu povinností nájomcu,  

chce obec dosiahnuť zrušenie nájomnej zmluvy a následné využívanie pozemku 

obcou.  

- NFP - Projekt Komunitné centrum – v projekte neboli dodržané v minulom roku 

niektoré termíny a povinnosti, z ktorého vyplývali pre obec možné sankcie. Prioritne 

boli odstraňované nedostatky v príprave a realizácii úkonov projektu tak, aby boli 

odstránené finančné riziká vyplývajúce pre obec. Projekt je aktuálne predložený na 

kontrolu MV SR, v procese obstarávania vykonávanej zmluvnou spoločnosťou v roku 

2018 boli zistené administratívne nedostatky, na základe výzvy MV SR bola 

dokumentácia doplnená, čakáme na výsledok kontroly. 

- Žiadosť o NFP Strojno-technologické vybavenie zberného dvora – z Riadiaceho 

orgánu bola zaslaná výzva na doplnenie predloženej žiadosti, požadované dokumenty 

boli v termíne doplnené a zaslané MŽP SR. Obec plnila povinnosti tak, aby sa vyhla 

prípadným sankčným dôsledkom z uzatvorených zmluvných vzťahov.  

- Bola podaná žiadosť obce o zapojenie do projektu WiFi4EU. Výzva sa otvára cca 1x 

ročne na približne 1 deň („Výzva na predkladanie žiadostí sa otvorí 04/04/2019 o 

13:00:00 hod. (SELČ) a bude otvorená do 05/04/2019 do 17:00:00 hod. (SELČ)“). 

Podľa projektu EÚ by malo grant získať minimálne 15 obcí z každej členskej krajiny 

a to podľa zásady, kto skôr podá žiadosť. Bolo nám potvrdené podanie žiadosti dňa 

4.4.2019 o 13:00.  Projekt by umožnil vybudovanie bezplatného internetového 

pripojenia na verejných miestach  v obci s priamou platbou Európskej únie v sume 

15 000,00 €. Aktuálne čakáme na vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov projektu.  

- Obec neplnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/20013 o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti verejnej moci (e-government) a súvisiacich predpisov. To 

má negatívny dopad na spôsob komunikácie so štátnymi orgánmi, firmami a občanmi 

a to s dôsledkami právnych komplikácii pri doručovaní, právoplatnosti dokumentov 

a pod. Obecný úrad vykonáva opatrenia na nápravu tohto stavu, Bola získaná a na 

portál umiestnená kvalifikovaná elektronická pečať tak, aby úrad plnil aspoň základnú 

podmienku elektronickej komunikácie. Aktuálne sa rokuje s dodávateľmi softvéru pre 

obecný úrad a vykonávajú sa ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zosúladiť reálny stav 

registratúry obce so zákonnými povinnosťami obce v oblasti e-governmentu. 

- Obecný úrad okrem bežnej agendy prioritne realizoval úlohy spojené s prípravou 

a priebehom volieb prezidenta  SR a plní úlohy prípravy volieb do Parlamentu EÚ. 

- Starosta a zamestnanci úradu sa zúčastnili na školeniach potrebných k výkonu 

povinností – školenia e-government, elektronická schránka úradu, účtovníctvo, 

rozpočet, ekonomické povinnosti obce, voľby. 
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- Priebežne podľa kapacít obce sú spracovávané a zasielané občanom rozhodnutia daní 

a poplatkov (dane, poplatky za odpad, poplatky za hrobové miesta, zmluvy 

k hrobovým miestam). 

- Stav plnenia rozpočtu v I štvrťroku: plánované príjmy 86 tis. €, skutočné 91 tis. €, 

plánované výdavky 77 tis. €, skutočné 59 tis. €. 

- Prevádzku základnej školy vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy a preto 

má byť financovaná s finančných prostriedkov poskytnutých štátom. Na rok 2019 štát 

poskytol na prevádzku základnej školy normatív 44 498 €, ktorý nepokrýva ani 

minimálne mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 

a súvisiace povinné odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Vôbec 

nie je krytá prevádzka školy a náklady na energie. Obec preto podala žiadosť 

o dofinancovanie základnej školy minimálne vo výške  12 575,00 € a vyvolala 

dohodovacie konanie s ministerstvom školstva.  

- Celkový predpokladaný predpis v roku 2019 (podľa novelizácie VZN) za odpady je 

14 455,00 € (predpokladané poplatky za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov 

podľa platnej zmluvy sú vo výške 1 200,00 € mesačne (zahŕňa prenájom nádob na 

odpad v domácnostiach a prevádzkach, dvoch veľkokapacitných kontajnerov pri 

obecnom úrade, vývoz a uloženie komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, poplatky 

štátu za uloženie komunálneho odpadu) čo je predpokladaný náklad 14 000,00 € v 

roku 2019. Obec teda v roku 2019 spĺňa podmienku, že likvidácia domového 

komunálneho odpadu bude hradená z poplatkov. Vyrubené poplatky za odpady však 

nepokrývajú platby za vývoz ďalšieho odpadu (stavebný odpad, bioodpad, likvidácia 

čiernych skládok). V prípade, že sa nepodarí zvýšiť mieru triedenia odpadov občanmi, 

v nasledujúcom roku sa zvýši poplatok štátu (5 € v roku 2018, 12 € v roku 2019) na 24 

€ / tonu. 

- Kumulovaný dlh (od roku 2002) poplatníkov za odpady je aktuálne 25755,25 €, min 

4000,00 € je dlh po zomrelých, spôsob riešenia je potrebné prerokovať v obecnom 

zastupiteľstve. Za prvé tri mesiace bolo zaplatených na poplatkoch za odpady celkom 

1001,31 €, z toho cca 340,00 € z predchádzajúcich dlhov.  

- Riešenie stavu odpadov v obci – ciele: 

o 1. zníženie nákladov obce 

o  2 zvýšenie percenta triedenia – vyhnúť sa ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za 

odpad. 

- Obec neplní všetky povinnosti v odpadovom hospodárstve (pneumatiky na zbernom 

mieste – nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a odpad zo záhrad 

a cintorínov, stavebné odpady, ďalšie čierne skládky v okolí obce, batérie 

a elektroodpad). Časť problémov je spôsobená neaktuálnou dokumentáciu 

a nečinnosťou odberateľov (obec nemá zmluvu s OZV na odvoz pneumatík, 

spoločnosť likvidujúca elektroodpad dlhodobo nerealizuje vývoz, obec od roku 2016 

nerozhodla o spôsobe zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu a i.) časť 

problémov je spôsobená nedostatkom finančných prostriedkov (množstvo čiernych 

skládok a ich likvidácia). 

- Obcou boli zavedené od marca 2019 kontajnery na stavebný odpad, konáre a drevo, na 

rok 2019 bola uzatvorená zmluva s recyklačným strediskom v Závode (stavebný 

odpad sa doposiaľ vyvážal ako komunálny do Zohoru – 320,00 € za kontajner, teraz 

bola platba recyklačnému stredisku 167,76 € (42 km x 1,45 = 60,9, 6,7 t x 14 = 94,36, 

manipulácia 12,50) za kontajner, biologicky rozložiteľný odpad  bolo zaplatených  

140,00 €/ kontajner). Recyklovaný odpad bude odpočítaný z množstva komunálneho 

odpadu, čo má priamy vplyv na percento triedenia a následné poplatky. 
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- Bolo zabezpečené vyvezenie a likvidácia jedného kontajneru pneumatík (110 ks) 

bezplatne po dohode starostu so súkromnou spoločnosťou, väčšina pneumatík však 

zostala (odhadom 500 ks) na zbernom mieste.  Je potrebné zabezpečiť pozemok sa 

skladovanie konárov a krov a zvoz z domácností a obce.  Materiál pri zhromaždení vo 

väčšom množstve na jednom mieste následne spracuje na palivo a odvezie súkromná 

spoločnosť bezplatne. Rovnako je potrebné zabezpečiť miesto na uskladňovanie 

rozložiteľného bioodpadu (pokosená tráva, odpad z priekop, biologický odpad 

z domácností). Pozemok by mal byť vo vlastníctve obce, vo vzdialenosti min 50 m od 

vodného zdroja alebo toku, s pevným podkladom a oplotený). 

- Zo strany obce bolo začaté rokovanie s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

Slovmas, a.s. s cieľom spolupráce pri likvidácii odpadov (pneumatiky, elektroodpad, 

batérie), 

- Je potrebné poďakovať občanom, ktorí sa dobrovoľne a bezplatne zapojili so čistenia 

obce. 

o  poľovnícke združenie vykonalo brigádu a čistenie priekop 16.3.2019, 

vyzberalo a na zberné miesto obce dopravilo odpad v množstve prevyšujúcom 

veľkoobjemový kontajner. 

o  7.4.2019 občania v časti Kolónka realizovali upratovanie, bolo naplnených 25 

vriec odpadu plasty a dva veľkoobjemové kontajnery.  

o  na 13.4.2019 pripravujú občania likvidáciu čiernej skládky v časti za 

Humnama. Obec pristaví veľkoobjemový kontajner a poskytne vrecia na 

plasty. 

 

Údržba verejných priestranstiev 

- Realizovaný servis a oprava kosačiek, píly a krovinorezu pred jarnou a letnou údržbou 

obce, traktorová kosačka je pokazená (brzdy), na servis sa čaká minimálne 3 týždne.  

- Vo veci oznámení občanov na neodtekanie vody z dažďových priekop (napr. pred č. 

13...) nebolo možné silami zamestnancov úradu spriechodniť niektoré úseky, bolo 

objednané prepchávanie priepustov tlakom špecializovanou firmou, časť priepustov 

pod cesty sa nepodarilo vyčistiť ani špeciálnou technikou (prelomenie, stará pokosená 

tráva, nánosy). Upchaté priepusty znemožňujú odtekanie vody, pokiaľ sa nepodarí 

odstrániť poruchy špeciálnou technikou (potrebné objednať a zaplatiť) ďalším 

riešením je len prekopanie ciest a nahradenie potrubí. 

- Bolo realizované orezanie stromov a krov (zasahujúcich do chodníkov a ciest) 

v možnostiach úradu (teda do výšky chlapa), 1x vykonala firma s plošinou orezanie 

stromov ohrozujúcich el. vedenie. Boli odstránené 2 brezy spred budovy ZŠ, ktoré 

poškodzovali strechu ZŠ. 

- Výrub stromov (k interpelácii pani poslankyne Makayovej - nebezpečné stromy 

v gaštanovej aleji) je možné realizovať len v zimnom období (od 1. októbra do 31. 

marca), inak len výnimočne v prípade priameho a bezprostredne hroziaceho 

nebezpečenstva. V priebehu leta je potrebné spracovať plán na realizáciu výrubu – 

spísanie a plán stromov, realizovať konanie o povolení na výrub stromov a pripraviť 

plán povinnej náhradnej výsadby. Gaštanová alej na nachádza na farskom pozemku, 

žiadosť musí podať majiteľ pozemku. 

- Firma likvidujúca odpad nevyváža triedený odpad z oblasti za Humnama (domy č. 

60,65,77) z dôvodu, že je zber vykonávaný veľkým vozidlom, ktoré poškodzujú 

konáre a hrozí zapadnutie na ceste. Od júla bude aj komunálny odpad vyvážať veľké 

vozidlo, takže firma vyzvala obec, aby boli odstránené prekážajúce konáre a spevnená 

cesta, inak nebude vyvážať ani komunálny odpad (potrebná plošina na výrub, materiál 

na spevnenie cesty a techniku na úpravu – náklady z rozpočtu) 
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- Obec využíva aktivačné práce osôb na základe zmluvy z roku 2018 uzatvorenej 

s ÚPSVaR, kde bolo dohodnutých 20 osôb rozdelených na 3 pracovné dni (pondelok, 

utorok a streda) – v mesiacoch január až marec však počet pracovníkov za týždeň 

dosahoval počet  3-5, zbytok bol ospravedlnený pre dlhodobé PN.  

 

Objekty  

- Strecha školy je poškodená, chýba cca 30 % hrebeňa strechy (odtrhnuté asfaltové 

pásy), čo spôsobuje zatekanie a následne plesne v niektorých priestoroch 1. poschodia 

– ZŠ). 

- Stav domu smútku (interpelácia pani poslankyne Makayovej – zistiť stav upratovania). 

Na základe zmluvy je dom smútku prenajatý prevádzkovateľovi pohrebnej služby 

Antonovi Valachovičovi (IČO: 37526499) V zmysle zmluvy čistotu a poriadok, ako aj 

drobnú údržbu zabezpečuje nájomca. Bola vykonaná kontrola priestorov Domu 

smútku za prítomnosti prenajímateľa. Objekt bol vymaľovaný, je potrebné vykonať 

bežné upratanie (umyť okná, vyprať záclony). Bolo však zistené vážne poškodenie 

objektu – rozsiahle praskliny a zdvihnutie podláh (zamedzujú otvoreniu vchodových 

dverí) a pozdĺžne, zvislé i priečne praskliny stien, čo naznačuje poškodeniu statiky 

objektu. Nájomca uviedol, že po výmene okien nechával otvorené okná na vetranie, 

ktoré však niekto zavrel, tak dochádzalo v zime k zrážaniu a stekaniu vlhkosti, čo 

prispelo k zhoršeniu stavu objektu. Objekt je potrebné komplexne rekonštruovať. 

- Kultúrny dom, bola zakúpená chladnička za 325,20 € (185 cm, 395 l), je potrebné 

dokúpiť drobné kuchynské vybavenie (doplnenie sád jedálenských súprav, príborov). 

Je potrebné upraviť podmienky používania kultúrneho domu (prevádzkový poriadok, 

zmluvné podmienky, spôsob platieb a záloh, kontrola akcií – dodržiavanie účelu 

prenajímania, súkromné, verejné, predaj alkoholu, fajčenie, verejný poriadok, riešenie 

škôd). Objekt vyžaduje úplnú obnovu elektroinštalácie v kuchynskej časti, obnovu 

vnútorných priestorov, ako aj nádvoria). 

- Rekonštrukciu parkoviska pri cintoríne sa nepodarilo realizovať z časových dôvodov, 

predpokladá sa začatie prác v mesiaci máj po dohode so spoločnosťou ND-A. 

Kratochvíl a Farským úradom, ktorí sa na realizácii organizačne a finančne podieľajú. 

- Vo veci plánovanej stavby trafostanice bol obcou vydaný predbežný súhlas. Investor 

rieši majetkové, právne a plánovacie záležitosti, obec bude ďalšie úkony realizovať 

v prípade, že stavebník sa pre stavbu rozhodne a podá žiadosť o stavebné povolenie. 

 

Kultúra, šport, mládež 

- DFS Nádej bola vylúčená z OZ Kuklovjané, teda stratila právnu subjektivitu. Aby 

bola zachovaná činnosť súboru, súbor je aktuálne zastrešovaný z hľadiska subjektivity 

obcou, pod ktorej hlavičkou bola spracovaná aj žiadosť o dotáciu z VÚC.  

- OZ Kuklovjané spolupracuje s obcou, sú informovaní o možnostiach dotácií 

(participatívny rozpočet kraja, kultúrne dotácie, dotácie z MK SR), obec napomáhala 

pri podaní žiadosti o dotáciu z MK SR na realizáciu projektu spevohry. 

- I napriek perspektívnej možnosti čerpať dotácie (5000,00 € VÚC TT + 30000,00 € EU 

fondy) na vytvorenie a začatie činnosti dobrovoľného hasičského zboru sa nepodarilo 

získať žiadne osoby, ktoré by zorganizovali vytvorenie organizácie. 

- Multifunkčné ihrisko - aktuálne bola ukončená dohoda so správcom, rokuje sa 

o obnovení dohody, resp. získanie iného správcu. Pri prevádzkovaní ihriska boli 

zaregistrované problémy a sťažnosti od občanov i správcu. Objekt školy nie je riadne 

oplotený, na ihrisko sa teda dostanú osoby bez vedomia správcu, pričom poškodzujú 

ochranné siete, aby sa dostali na hraciu plochu. Ihrisko využívajú často maloletí bez 

sprievodu dospelých zákonných zástupcov, prejavujú aroganciu a agresivitu voči 
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správcovi, dochádza k poškodzovaniu ihriska, dochádza k prekopávaniu lopty do 

záhrady susedného domu a následne k preliezaniu plotu a vniknutiu na súkromný 

pozemok maloletými, poškodzovaniu majetku susedov. problém je potrebné riešiť 

zabezpečením pozemku, úpravou záchytných sietí, zmenou prevádzkového poriadku, 

sprievodom dospelých, kamerovým systémom.  

- Poľovnícke združenie v spolupráci, OZ Kuklovjané, DFS Nádej, obcou a súkromným 

podnikateľom pripravuje tradičné podujatie stavania Máje. Obecný úrad sa bude 

podieľať organizačne na ozvučení folklórneho vystúpenia a finančne na čiastočnej 

úhrade vystupujúcej kapely spolu s poľovníckym združením a súkromným 

podnikateľom.  

- vedenie kroniky obce, aktuálne nie je vyriešené. 

-  

Podania občanov: 

- Podanie na „nelegálnu ubytovňu“, č. 98. Obec nie je oprávneným subjektom na 

kontrolu prevádzkovania ubytovní. Obec v prípade ubytovní môže regulovať 

prostredníctvom VZN poplatok za ubytovanie, takéto VZN však obec nemá. Podľa 

prehlásenia majiteľky nehnuteľnosti  v dome poskytuje bezplatné ubytovanie sociálne 

znevýhodneným osobám. Obec prijala opatrenia k zisteniu skutočne ubytovaných 

osôb v záujem riadneho výberu poplatkov za odpad, majiteľka uviedla ubytované 

osoby a bol jej stanovený poplatok za odpady. Starosta rokoval s majiteľkou, aby 

osoby bývajúce v jej nehnuteľnosti neporušovali práva susedov a verejný poriadok, od 

rokovania nebolo na obecný úrad podané žiadne oznámenie zo strany občanov. 

- Podanie na zatekanie strechy obecného bytu  - č. 329, byt č. 4. Preverením pána 

poslanca Peričku ide o nesprávne upevnenie strešnej krytiny, opravu je potrebné 

vykonať za teplejšieho počasia. Obec dala súhlas na vykonanie opravy. 

- Občania z časti Kolónka požiadali o preloženie ampliónu miestneho rozhlasu 

z križovatky priamo k domom, je možné realizovať pri najbližšej objednávke firme 

vykonávajúce pre obec opravy rozhlasu a orezávanie stromov z plošiny.  

 

Kolónka 

- Obecné byty spravuje obec Kuklov. Pani poslankyňa Holková a starosta obce urobili 

orientačný prieskum na mieste. Je zrejmé, že stavba nezodpovedá stavebným plánom. 

Zjavne sú nedokončené podkrovia a kúpeľne (nevybetónované podlahy a tehlová stena 

bez stôp omietky). V predchádzajúcom období boli podané dve podania týkajúce sa 

upchatých kanalizačných potrubí. Jedno kanalizačné potrubie bolo vymenené 

obyvateľom bytu svojpomocne. Pri odkrytí potrubia výkopom bolo zistené,  že 

v potrubí bola diera, ktorá bola prekrytá rozpadajúcim sa igelitom, pravdepodobne ide 

o poškodenie vzniknuté už pri stavbe, po rozpadnutí igelitu došlo k  zaneseniu 

zeminou. Obec uhradila náklady na výmenu poškodeného potrubia (50 € - havarijný 

stav) a vyčistenie zbytku potrubia firmou - krtkovanie. Druhé poškodenie (byt č. 4) sa 

nepodarilo firmou odstrániť ani zistiť príčinu, musí sa riešiť výkopom potrubia, 

identifikovať poruchu a vykonať opravu. Podľa vyjadrenia nájomníčky bytu potrubie 

neodteká od doby prevzatia bytu, takže je možné, že ide o príčinu vzniknutú v dobe 

stavby. Ďalej bolo zistené, že k jednému bytu vôbec kanalizačné potrubie nie je 

privedené.  

- Externou firmou bola vykonaná predbežná kontrola žumpy kamerou, žumpa je silne 

skorodovaná. Kompletná kontrola a revízia nádob (zistenie tesnosti a hrúbky stien – 

stav korózie) by stála od 1800,00 – 3500,00  € podľa rozsahu potrebných prác. Je 

zrejmé, že ako žumpa sú osadené dve kovové silá, v kapacite cca 27 m³ (projekt – 

železobetónová stavaná žumpa 80 m³). Servisné otvory boli len vyrezané diery v plášti 
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nádoby pod úrovňou terénu. Aby sa zabránilo natekaniu povrchovej vody zo snehu 

a dažďov do žumpy, zamestnanci úradu s minimálnymi nákladmi studničnou penou 

osadili plastové rúry na servisné vstupy. Pri tom boli zistené minimálne dva ďalšie 

otvory po odrezaní podstavcov použitého družstevného sila. I napriek vykonaným 

opatreniam žumpa po daždi nateká vodou, i bez revízie je teda zrejmé, že nádoba nie 

je tesná (povrchová a spodná voda). Riešením je výmena žumpy, čo vyžaduje 

investície z obecného rozpočtu.  

- V spolupráci s pani poslankyňou Holkovou starosta zisťoval možnosti riešenia 

zavedenia pitnej vody. Spustenie vody do obecných bytov vyžaduje: 

o opravu kanalizácie a žumpy, 

o napojenie lokálneho vodovodu na hlavný vodovod BVS, 

o vykonanie novej tlakovej skúšky, podľa vyjadrenia realizátora stavebného 

objektu voda a kanalizácia je rozvod vody dokončený. V prípade že rozvod nie 

je dokončený, pri tlakovej skúške sa táto skutočnosť zistí – je potrebné rátať 

s ďalšími nákladmi na dokončenie, 

o dezinfekciu vodovodu.  

Napojenie vody do obecných bytov nerieši zabezpečenie prístupu k pitnej vode 

ostatným obyvateľom mimo nájomných bytov. 

Problém je možné riešiť verejnou výdajňou pitnej vody. Zabezpečenie úhrad za vodu 

je možné zabezpečiť zavedením predplatných vodomerov. Aktuálne bola zistená 

jediná firma, ktorá poskytuje predplatné vodomery (na predplatenú kartu). Aktuálne 

cenová ponuka za 12 bytových vodomerov, 1 verejný výdajný vodomer, hardvér, 

softvér, zaškolenie a spustenie je 5000 €. K tomu je potrebné pripočítať náklady na 

inštaláciu vodomerov a vybudovanie verejného výdajného miesta (kryté miesto 

s ochranou proti zamrznutiu vody v zime a osvetlením). Je možné uvažovať aj 

o riešení na etapy, a to prednostne vybudovanie verejného odberného miesta 

a následne zavedenie vody do bytov. Po dokončení vody a kanalizácie vzniknú ďalšie 

náklady na úpravu cesty (rozkopanie, zvýšenie na úroveň podľa po osadení uzáverov 

vody) 

 

8. Diskusia. 

 

- prejazd áut z bane Čáry cez obec – prašnosť, diera pri železničnom prejazde 

- autobus nestojí na zastávkach 

- orezať agáty – náletové dreviny – križovatka s cestou Šaštín – B. Sv. Jur 

- úprava spílenie poškodených nebezpečných stromov cintorín, alej 

 

9. Záver. 

 

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

 

 

Mgr. Dušan Hric 

       starosta obce 

OVEROVATELIA: 

 

Iveta  HOLKOVÁ     ____________________ 

 

Dušan MIHÁL      ______________________ 
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Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií  obce Kuklov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s 

ustanovením § 25 ods. 5 až ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva tieto zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva a členov 

komisií z radov občanov (ďalej len "Zásady"). 

 

Článok I 

Základy  ustanovenia 

 

1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie  

a) poslancov obecného zastupiteľstva obce Kuklov (ďalej len pojmy "poslanec" a "obecné 

zastupiteľstvo") za činnosti pri výkone  ich funkcie, 

b) členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, 

c) zástupcu starostu. 

 

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného 

alebo obdobného pomeru. 

 

3. Obec poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie 

podľa týchto zásad odmeňovania. 

 

4. Odmeny v zmysle týchto zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný 

rozpočtový rok. 

 

Článok II 

Predmet úpravy 

 

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca: 

a) na rokovaní obecného zastupiteľstva, 

b) na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva. 

 

2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie členov komisií z radov občanov za ich prácu v 

stálych komisiách obecného zastupiteľstva. 

 

Článok III 

Odmeňovanie poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami 

 

1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške  súčinu 

1,50 % minimálnej mzdy ustanovenej na príslušný kalendárny rok nariadením vlády SR  

podľa  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „minimálna mzda"). 

 

2. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena 

vo výške súčinu 1,00 % minimálnej mzdy za každú účasť na zasadnutí komisie. 
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3. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva a členovi komisie 

z radov občanov  patrí  odmena vo výške súčinu 0,75 % minimálnej mzdy za každú účasť na   

zasadnutí. 

 

4. Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 4 zasadnutia ročne. Pri 

rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi a členovi komisie z radov občanov odmena 

za účasť na 1 komisii. 

 

5. Odmena podľa odseku 1 - 4 tohto článku poslancovi alebo podľa odseku 3 - 4 členovi 

komisie z radov občanov nepatrí v prípade jeho neúčasti na príslušnom zasadnutí. Poslanec 

a člen komisie z radov občanov je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach orgánov 

obce podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho 

orgánu obce. 

  

6. Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti 

s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov. 

 

Článok IV 

Vzdanie sa odmeny 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie z radov občanov  sú oprávnení vzdať sa 

odmeny. Odmena nepatrí poslancovi ani členovi komisie z radov občanov, ktorý vyhlási a 

písomnou formou s vlastnoručným podpisom potvrdí, že svoj mandát bude vykonávať bez 

nároku na odmenu (príloha č. 1). Vyhlásenie je účinné najskôr dňom doručenia na obecný 

úrad, ak sa v ňom neuvádza iný termín účinnosti. 

 

Článok V 

Mimoriadna odmena 

 

1. Poslancovi alebo členovi komisie z radov občanov možno priznať mimoriadnu odmenu 

v prípade splnenia mimoriadnej úlohy alebo za prácu spojenú s významnou osobnou 

zodpovednosťou na splnenie konkrétnej úlohy výkonného charakteru (napr. vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaže, vypracovanie návrhu projektu na získanie finančných prostriedkov 

a pod.). 

 

2. Výška odmeny môže byť maximálne 30 EUR. Odmena sa spravidla udeľuje pri 

vyhodnotení činnosti za kalendárny rok. Návrh predkladá starosta obce zastupiteľstvu. 

Taktiež môže navrhnúť odmenu za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení 

podujatí organizovanými obcou. Udelenie odmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo prijatím 

uznesenia. 

 

Článok VI 

Zástupca starostu obce 

 

1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu 

funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu. Poslanec sa považuje na účely 

tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca 

v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. 
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2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu na základe písomného poverenia 

zastupovaním starostu (§ 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.) a nie je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená 

starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa článku V. 

 

3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcu starostu je starostom potvrdený výkaz práce, 

ktorý zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť. 

Ak poslancovi patrí plat podľa ods. 1 alebo odmena podľa ods. 2 a vykonáva úlohy zástupcu 

starostu obce na rokovaniach obecných orgánov, odmena podľa čl. III mu nepatrí. 

 

Článok VII 

Zúčtovanie a vyplatenie odmien 

 

1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií z radov bežných občanov sú 

prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obce. 

 

2. Spracovaním podkladov pre zúčtovanie odmien je poverený organizačný útvar obecného 

úradu Kuklov. 

 

3. Odmeny poslancov a členovi komisie z radov občanov podľa týchto zásad sa spracovávajú 

raz za kalendárny rok a vyplácajú sa vo výplatnom termíne pracovníkov obecného úradu za 

mesiac november a to v hotovosti alebo na účet oprávneného. 

 

4. Plat podľa čl. VI ods. 1 alebo odmena podľa čl. VI ods. 2 sa zástupcovi starostu poskytuje 

nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy vykonával činnosť, ktorá zakladá nárok na 

plat alebo odmenu, vo výplatnom termíne pracovníkov obecného úradu. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií  obce Kuklov 

boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva na jeho zasadnutí dňa 10.apríla 2019 

uznesením č.6/2019 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia 10. apríla 2019 

 

2. Zároveň sa zrušujú zásady odmeňovania poslancov schválené obecným zastupiteľstvom v 

Kuklove zo dňa 22.12.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2015. 

 

 

 

 

       Mgr. Dušan Hric 

       starosta obce 
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Príloha č. 1 

 

 

Vyhlásenie 

 
poslanca / člena komisie Obecného zastupiteľstva v Kuklove k vyplácaniu odmien 

 

Poslanec / člen komisie Obecného zastupiteľstva v Kuklove 

 

 

Titul, meno, priezvisko: ................................................................................. 

 

Dátum narodenia: ................................................................................. 

 

Adresa trvalého bydliska: ..................................................................................  

 

Vyhlasujem, že od ............................................................../mesiac, rok/ 

 

sa vzdávam odmeny v zmysle čl. IV Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a 

členov komisií  obce Kuklov za výkon činností súvisiacich s výkonom funkcie poslanca / 

člena komisie Obecného zastupiteľstva v Kuklove. 

 

 

 

 

V Kuklove dňa ................................................... 

 

 

 

                                                                                       .......................................................... 

                                                                                                            podpis    

 

 

 

 

 

 


