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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 24.01.2019 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. Prerokovanie návrhu mandátovej komisie, predkladateľ poslankyňa Iveta Holková:  

 Vyhlásenie starostu obce a poslancov OZ o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, 

zamestnaní a činností s funkciou starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe 

požiadavky mandátovej komisie. 

4.  Prerokovanie návrhu mandátovej komisie, predkladateľ poslankyňa Iveta Holková:  

 Poučenie poslancov obecného zastupiteľstva o ohrane osobných údajov. 

5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj. 

6.  Návrh úpravy rozpočtových položiek mzdy, zdravotné a sociálne odvody v rozpočte obce 

Kuklov na rok 2019. 

7.  Informácia o zámere projektu vybudovania cyklotrasy Šaštín – Kúty, návrh na vyčlenenie 

prostriedkov z rozpočtu na prípravu projektu. 

8.  Prerokovanie návrhu poslankyne Ivety Holkovej: 

 Návrh zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií. Rokovanie obecného zastupiteľstva 

o zriadení komisií, voľba predsedov a členov komisií. 

9.  Prerokovanie návrhu poslankyne Ivety Holkovej:  

 Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. 

10.  Delegovanie poslanca OZ za člena Rady školy 

11.  Diskusia. 

12.  Záver. 

 

 

Hlasovanie:  

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO / NIE X   

Vlasta Lorencová ÁNO / NIE X   

Ing. Mária Makayová ÁNO / NIE X   

Dušan Mihál ÁNO / NIE X   

Milan Olejník ÁNO / NIE X   

Robert Perička ÁNO / NIE X   

Jozef Pribyla ÁNO / NIE X   

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva BOL / NEBOL schválený. 
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III. Rokovanie 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

zapisovateľ:  Zuzana Šimeková 

overovatelia: Robert  Perička  

 Jozef Pribyla 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

 

uznesenie č. NZ – 7/2018 

Bol vykonaný prieskum trhu, pričom výber varného zariadenia bol značne obmedzený 

rozmermi varného zariadenia (vstupné dvere v celom profile nemajú ani 80 cm). V ponukách 

boli predložené len 2 typy zariadenia šporák – tál, pričom jedno malo nevyhovujúcu (príliš 

malú) varnú plochu. Bolo objednané jediné vyhovujúce zariadenie a to od spoločnosti, ktorá 

ponúkla najnižšiu cenu 2718,- € - RM Gastro – JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Dodacia 

lehota je 5 týždňov. Kuchyňa funguje v provizórnom režime a upravila k situácii jedálny 

lístok. 

uznesenie č. NZ 8/2018 a NZ – 9/2018 

novely VZN č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a VZN č. 4/2008 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Kuklov nadobudli účinnosť a obecný úrad začal realizovať opatrenia na vydanie rozhodnutí 

a vyhotovenie a podpísania nových zmlúv. 

 

3. Prerokovanie návrhu mandátovej komisie, predkladateľ poslankyňa Iveta Holková:  

Vyhlásenie starostu obce a poslancov OZ o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, 

zamestnaní a činností s funkciou starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe 

požiadavky mandátovej komisie. 

Na základe tlačiva predloženého mandátovou komisiu je potrebné, aby starosta a poslanci 

vykonali úkon požadovaný mandátovou komisiou a podali čestné vyhlásenia. 

 

Mandátová komisia čestné vyhlásenia skontrolovala a vyhlasuje, že sú podané 

v poriadku.  

 

4. Prerokovanie návrhu mandátovej komisie, predkladateľ poslankyňa Iveta Holková:  

Poučenie poslancov obecného zastupiteľstva o ohrane osobných údajov. 

Predložené materiály pripomienkoval kontrolór obce a navrhol ich zmeny. V súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi je potrebné vykonať i ďalšie opatrenia okrem 

vyhlásenia poslanca, preto obecný úrad pripravil nové znenie  

 

Na základe návrhu pani poslankyne obecný úrad pripravil nové znenie dokumentov, ktoré 

predkladá ako možnú alternatívu k poslaneckému návrhu. 

 

Mandátová komisia súhlasí so spracovaním osobných údajov.  
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj. 

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 

zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj môže obec určiť sadzbu miestneho 

poplatku za rozvoj.  

 

Starosta obce navrhol prijať uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kuklov o 

ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. 

 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO / NIE X   

Vlasta Lorencová ÁNO / NIE X   

Ing. Mária Makayová ÁNO / NIE X   

Dušan Mihál ÁNO / NIE X   

Milan Olejník ÁNO / NIE X   

Robert Perička ÁNO / NIE X   

Jozef Pribyla ÁNO / NIE X   

 

Uznesenie č. 1/2019  BOLO / NEBOLO prijaté. 

 

6. Návrh úpravy rozpočtových položiek mzdy, zdravotné a sociálne odvody v rozpočte 

obce Kuklov na rok 2019. 

 

Na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a súvisiacich zmien všeobecne záväzných právnych predpisov 

došlo v skutočnosti o navýšenie miezd o viac ako deklarovaných 10 %, pričom 

k najvýraznejším zvýšeniam došlo u nižších platových tried (417 – 614), zároveň bolo nutné 

odstrániť deformácie vyplývajúce z nesprávne uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov 

(skrátené úväzky). Na jedného zamestnanca, ktorý vykonáva údržbu obce skončí dotácia 

z ÚPSVaR v mesiaci február 2019. Došlo k nesprávnemu predpokladu u odmeňovania 

správcu kultúrneho domu, keď sa vychádzalo z roku 2018, avšak jeho zmluva trvala v roku 

2018 len 5 mesiacov, v roku 2019 to bude 12 mesiacov. 

Zároveň došlo k nesprávnemu prepočtu odvodov u niektorých položiek. 

Navrhuje sa teda zmena časti bežných výdavkov týkajúca sa nákladov na mzdy a odvody, 

pričom je potrebné celkové navýšenie o 1268 €, o ktoré sa zníži prebytok rozpočtu. 

 

Uznesenie spoločné s bodom 7 

7. Informácia o zámere projektu vybudovania cyklotrasy Šaštín – Kúty, návrh na 

vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu na prípravu projektu. 

Zmena rozpočtu – náklady na projekt cyklotrasa MAS Šaštínsko 2019 – príprava, realizácia 

2020-2021, cca 1,5 mil, trasa šaštín, kúty – napojenie. feb – mar projekt, máj - jún výzva. 
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Z prebytku rozpočtu sa navrhuje presunúť suma 4000 € na položku 04730 cestovný ruch , 

mikroregión podpoložka 6370011 štúdie a posudky  

 

Starosta obce navrhol prijať uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh zmeny rozpočtu obce na rok 

2019. 

 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO / NIE X   

Vlasta Lorencová ÁNO / NIE X   

Ing. Mária Makayová ÁNO / NIE X   

Dušan Mihál ÁNO / NIE X   

Milan Olejník ÁNO / NIE X   

Robert Perička ÁNO / NIE X   

Jozef Pribyla ÁNO / NIE X   

 

Uznesenie č. 2/2019  BOLO / NEBOLO prijaté. 

 

8. Prerokovanie návrhu poslankyne Ivety Holkovej:  

Návrh zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií. Rokovanie obecného zastupiteľstva 

o zriadení komisií, voľba predsedov a členov komisií. 
 

Obecné zastupiteľstvo si zatiaľ neurčilo komisie. Do ďalšieho zasadnutia si poslanci 

rozmyslia, aké komisie vytvoria.  

 

Uznesenie č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií 

obce Kuklov.   

 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO / NIE X   

Vlasta Lorencová ÁNO / NIE X   

Ing. Mária Makayová ÁNO / NIE X   

Dušan Mihál ÁNO / NIE X   

Milan Olejník ÁNO / NIE X   

Robert Perička ÁNO / NIE X   

Jozef Pribyla ÁNO / NIE X   

 

Uznesenie č. 3/2019  BOLO / NEBOLO prijaté. 
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9. Prerokovanie návrhu poslankyne Ivety Holkovej:  

Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. 

Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií – odložený na 

ďalšie zasadnutie. 

 

10. Delegovanie poslanca OZ za člena Rady školy 

 

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. Rada školy, obecná školská rada a územná školská 

rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v 

oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k 

činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a 

samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Podľa § 1. ods. 2 vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o 

spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení, „zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ“. 

 

V doterajšom období bola delegovaná do rady školy poslankyňa Eva Švecová – zástupkyňa 

starostu obce. Z dôvodu ukončenia výkonu mandátu poslanca p. Švecovej  je potrebné 

navrhnúť nového zástupcu.   

Starosta obce navrhol p. Dušana Mihála – zástupcu starostu. 

 

Uznesenie č. 4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v zmysle § 24 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. Rada školy, 

obecná školská rada a územná školská rada schvaľuje za člena rady školy p. Dušana Mihála 

 

Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO / NIE X   

Vlasta Lorencová ÁNO / NIE X   

Ing. Mária Makayová ÁNO / NIE X   

Dušan Mihál ÁNO / NIE   X 

Milan Olejník ÁNO / NIE X   

Robert Perička ÁNO / NIE X   

Jozef Pribyla ÁNO / NIE X   

 

Uznesenie č. 4/2019  BOLO / NEBOLO prijaté. 

 

11. Diskusia. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že máme na obecnom úrade v tomto čase poruchu 

telefónov – odstraňuje sa závada 

 

Ďalej informoval poslancov: 

-  o pracovnom stretnutí  členov Klubu starostov okresu Senica (16.1.2019), kde sa 

prerokovávali odpady, mzdy, zimná údržba, účasť na zhromaždeniach. 
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- Rozhodnutím predsedu NR SR z 10. januára 2019 boli vyhlásené voľby prezidenta SR 

na deň 16. marca 2019,  ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska polovičnú 

väčšinu platných hlasov oprávnených voličov určil druhé kolo volieb prezidenta SR na 

sobotu 30. marca 2019 

- predpokladaný termín Volieb do Európskeho parlamentu bude 25. mája 2019 ešte nie 

je vydané Rozhodnutie  predsedu NR SR. 

- o rezervovaných termínoch v kultúrnom dome 

Január  

25.01.2019 - skúška DFS Nádej o 18,00 hod  miestnosť 4 

26.01.2019 - oslava Danielová Ružena - o 8,00 hod.  miestnosť 4 

Február  

12.02.2019 - Klub dôchodcov p. Šimková - Ministerstvo - prevencia pre dôchodcov o 15,00 

hod - miestnosť 4 

16.02.2019 - Rómsky bál - Dobša .- celý KD 

19.02.2019  - COOP Jednota - výročná schôdza  o 16,00 hod - miestnosť 4 

23.02.2019 - oslava Šimková Iveta - miestnosť 4 

Marec  

01.03.2019 - 04.03.2019 - Fašang - KS Kuklovjané - celý KD 

06.03.2019 - Klub dôchodcov - schôdza - o 15.00 hod - miestnosť 4 

Apríl  

27.04.2019 - oslava "80" - Malcovič - celý KD 

v budúcnosti bude potrebné prepracovať cenník KD a zapracovať kompletný cenník služieb 

obce 

- dňa 9.6.2019  sa budú konať kultúrne slávnosti Šaštínsko (stánok s prezentáciou, 

vystúpenie kultúrneho súboru) účasť obce 

- poľovníci stavanie máje – p. Mihál a p. Olejník na ďalšom zasadnutí podajú presnejšiu 

informáciu 

 

Kolónka stav 

Kratochvíl zvýšil cenu za vývoz žumpy z 78 – na 96 € 

kolónka žumpa sa pravdepodobne  sa prepadá, zateká povrchová voda, neúmerné náklady, 

nefunkčný odpad – podanie 

voda skolaudovaná – nefunkčná 

 

kuchyňa kachličky -  reklamácia p. Perička sa vyjadril, že bude potrebné objednať obklad 

a cez letné prázdniny vykoná reklamáciu prác.  

 

12. Záver. 

 

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

 

 

 

Mgr. Dušan Hric 

       starosta obce 

OVEROVATELIA: 

 

Robert PERIČKA     ____________________ 

 

Jozef PRIBYLA     ______________________ 
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Príloha č. 1  

Obec Kuklov 
     v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
                                        neskorších predpisov vydáva 

zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií obce Kuklov 
 

     Čl. I 

     Úvodné ustanovenie 

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. 
2. Komisie nie sú výkonnými orgánmi a nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti 
výkonu svojej činnosti. 
3. Činnosť komisií koordinuje zástupca starostu obce.  
4. Obecné zastupiteľstvo vytvorilo komisie / príloha 1/. 
5. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, vytvárať 
alebo rušiť. 

 
 

Čl. II 

Vymedzenie postavenia predsedu komisie a členov komisie 

 

 

1. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených 
obecným zastupiteľstvom. 
2. Predsedom každej komisie je poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý je volený 
obecným zastupiteľstvom. 
3. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia, riadi jej 
priebeh, pripravuje program zasadnutia, zostavuje plán činnosti komisie, organizuje  
spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu 
navonok. 
4. Členov komisií volí obecné zastupiteľstvo. Podľa možností by jednotlivé komisie mali 
byť obsadené odborníkom z radu poslancov alebo z radu ďalších osôb so 
špecializáciou na činnosť príslušnej komisie. 
5. Návrh na členstvo v komisii môžu predkladať plnoletí obyvatelia s trvalým pobytom 
na území obce Kuklov spôsobilí na právne úkony a právnické osoby /politické strany a   
hnutia, občianske združenia právnických a fyzických osôb a iné subjekty/. Návrh na 
členstvo v komisii musí obsahovať minimálne meno a priezvisko uchádzača, trvalý 
pobyt,  povolanie a súčasné zamestnanie, písomný súhlas s obsadením miesta člena 
komisie.  
6. Návrh na zloženie komisie, ktorý je obecnému zastupiteľstvu predkladaný na 
schválenie je vopred prekonzultovaný a odsúhlasený predsedom komisie. 
7. Členovia komisie sú povinní podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie 
povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas 
výkonu   funkcie. 
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Čl. III 

Úlohy komisie 

 

1. Poradná: vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov a podklady pre rokovanie 
obecného zastupiteľstva a rozhodovanie starostu obce, spolupracujú pri tvorbe 
koncepcie  rozvoja danej oblasti. 
2. Iniciatívna: vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do 
oblasti ich pôsobenia, predkladajú návrhy a podnety, spracovávajú návrhy všeobecne  
záväzných nariadení. 
3 . Kontrolná: kontrolujú spôsob realizácie uznesení v oblasti svojej pôsobnosti, 
kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, kontrolujú vybavovanie 
pripomienok,  podnetov a sťažnosti obyvateľov obce, upozorňujú na nedostatky, ktoré 
zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu. 
4. Komisie nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo obecné 
zastupiteľstvo. 
 

Čl. IV 

Zasadnutia a rokovania komisie 

 

 

1. Stále komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. 
Dočasné komisie sa schádzajú tak, aby zabezpečili plnenie úloh, za účelom ktorých ich 
obecné zastupiteľstvo zriadilo. 
2. Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie, príp. poverený 
zástupca. 
Program rokovania navrhuje predseda v súlade s plánom činností komisie, úlohami, 
ktoré súvisia s prípravou rokovania obecného zastupiteľstva a s úlohami, ktoré vyplynú  
z prijatých  uznesení, návrhov poslancov, obyvateľov, fyzických a právnických osôb a 
pod. 
3. Za prípravu materiálu zodpovedá predkladateľ. Materiály musia byť vypracované 
prehľadne, vecne a terminologicky správne. Spracovateľ materiálu zodpovedá za jeho 
súlad z  hľadiska formálnych a právnych náležitostí. 
4. Rokovania komisií sú verejné pokiaľ sa členovia komisie neuznesú o opaku. Okrem 
členov komisie sa podľa potreby rokovania zúčastňuje okruh osobne pozvaných, za 
účelom vyjadrenia pripomienok súvisiacich  s prerokovávaným materiálom. Právo 
zúčastniť sa na rokovaní má aj starosta a ostatní poslanci. 
5. K prerokovaným materiálom musí komisia zaujať stanovisko s odôvodnením a v 
zápisnici uviesť všetky pripomienky. 
6. Zo zasadnutia komisie je vedená dokumentácia: pozvánka, prezenčná listina a 
zápisnica zo zasadnutia. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch a najneskôr do 5 
dní po uskutočnení rokovania sa odovzdá na obecný úrad. 
7. Organizačné a administratívne záležitosti komisií zabezpečuje obecný úrad v súlade 
s ustanovením § 16 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
  
                       

 

 

 



zapísala: Zuzana Šimeková 

Čl. V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zásady pre zriaďovanie a činnosť stálych komisií boli schválené obecným 
zastupiteľstvom v Kuklove dňa. 24.01.2019 prijatím uznesenia č.3/2019 
2. Zásady pre zriaďovanie a činnosť stálych komisií nadobúdajú účinnosť dňa 
08.02.2019 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Dušan Hric 

       starosta obce 

 

 

 

 

 


