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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 22.08.2019 o 18:00 hod. 
 

I. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa  starostu obce, privítala poslancov. 

Prítomnosť podľa prezenčnej listiny, spôsobilosť rokovať a uznášať sa.  

Ospravedlnení: Mgr. Pavol Mihál, Dušan Mihál 

 

II. Schválenie návrhu programu 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnení uznesení 

3. Prerokovanie návrhu dodatku č. 2/2019 k VZN č. 2/20114 o výške príspevku za pobyt 

      dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

      ŠKK, o výške podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

      Kuklov 

4. Prerokovanie návrhu VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii a verejných 

       priestranstiev 

  5. Prerokovanie návrhu prevádzkového poriadku kultúrneho domu a úprava cenníka za 

      poskytované služby za využívanie prenájmu priestorov KD a zapožičanie inventáru 

  6. Správa o stave obecných bytov v osade Kruh a návrhy riešení 

  7. Predloženie individuálnej výročnej správy za rok 2018 

  8. Žiadosť o jednorazovú výpomoc 

  9. Žiadosť o odpredaj betónových kociek 

10. Diskusia 

11. 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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva BOL  schválený. 

 

III. Rokovanie 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

zapisovateľ:         Šimeková Zuzana  

overovatelia:  Lorencová Vlasta 

  Olejník Milan 
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2. Kontrola plnenia uznesení 

 

- Realizácia spevnenia cesty za humnami v celkovej sume 1072,32 €UR 

- Realizácia výstavby parkoviska pri cintoríne v celkovej sume 7170,64 EUR 

- Oprava strechy na škole /oprava korýtok a poškodenej časti krytiny/ v celkovej sume 

1273,80 EUR 

- Realizácia opravy obkladu v školskej kuchyni v rámci reklamácie. 

- V rámci projektu MAS Záhorie Po stopách histórie na Záhorí bol zmenený počet 

informačných tabúľ zo 4 ks na 2 ks s tematikou Významní kuklovskí rodáci /Juraj 

Papánek, Andrej Žarnov/ a Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa a sakrálne 

pamiatky obce Kuklov 

- Demolačné práce hasičskej zbrojnice 

búracie práce         2093,28 EUR 

233,28 ton betónu a zmesi tehál  - recyklácia odpadu  4133,40 EUR 

spolu                                                                 6226,68 EUR 

- k uzneseniu č. 5/2019 – konanie prevodu vlastníctva 8 pozemkov na Novej ulici 

(zámena) bolo ukončené podpísaním všetkých zmlúv 

- K uzneseniu č. 13/2019  

Na základe výberového konania vzhľadom na krátkosť termínu na realizáciu zákazky 

stanovenej do 31.08.2019 (prihliadnuc na začiatok školského roku) záujem 

o realizáciu rekonštrukcie voľnej plochy pred objektom MŠ a prístupového chodníka 

prejavili 2 dodávatelia. Vzhľadom na cenovú ponuku za prácu bol vybratý dodávateľ 

s nižšou cenou 

práce. Materiál objednala obec na základe ponúk  okolitých stavebnín za akciovú 

cenu. Stavebné práce pokračujú, predpokladaný termín ukončenia bude začiatkom 35. 

týždňa. 

- K uzneseniu č. 14/2019 

Odstupujúcemu starostovi obce bola priznaná odmena v sume 712,80 EUR hrubej 

mzdy, čo predstavuje sumu 500,00 EUR. 

-  Orez drevín a presunutie ampliónu z križovatky pri Esoplaste do rómskej osady bude 

vykonaný v 35. týždni 

- Zberné miesto bude otvorené 2x v sobotu a 1x v nedeľu. Zároveň boli občania 

miestnym rozhlasom upozornení ako správne ukladať odpad 

- Z rómskej osady bola odstránená časť skládky čo predstavovalo 4,34 ton odpadu. 

- Na základe viacerých sťažností občanov je v obci  naplánovaný odchyt túlavých psov 

Po kontrole uznesení je prítomný p. Jozef Pribyla 
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3. Prerokovanie návrhu dodatku č. 2/2019 k VZN č. 2/20114 o výške príspevku  

    za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

    na činnosť ŠKK, o výške podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

    pôsobnosti Obce Kuklov 

 

- poslancom materiál vopred predložený 

 

zástupkyňa starostu oboznámila poslancov o tom, že sa mení výška rozpätia finančného 

pásma zverejneného Ministerstvom školstva SR z 2 finančného pásma do 3. finančného 

pásma. 

 

Pre stravníkov: 

MŠ – od 2 do 6 rokov 

desiata  z 0,28 EUR  na 0,38 EUR 

obed z 0,68 EUR  na 0,90 EUR 

olovrant  z 0,23 EUR na 0,26 EUR 

spolu   1,19 EUR      1,54 EUR 

 

ZŠ – od 6 do 11 rokov 

obed  z 1,01 EUR na 1,21 EUR 

spolu    1,01 EUR      1,21 EUR  

 

Zamestnanci 

obed  z 1,19 EUR na 1,41 EUR 

spolu    1,19 EUR      1,41 EUR 

 

- bez úhrady režijných nákladov 

Pre cudzích stravníkov  

obed  z 1,41 EUR  na 1,71 EUR 

v tom     0,30 EUR režijné náklady 

 

- úhradou režijných nákladov 

Návrh uznesenia č. 15/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove po prerokovaní predloženého materiálu v súlade s 

ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, sa uznieslo na vykonaní zmeny rozpätia finančného pásma z druhého 

do tretieho na určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ  na stravníka v čase 

ich pobytu v škole s účinnosťou od 01.09.2019. 
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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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

Uznesenie č. 15/2019  BOLO  prijaté. 

 

4. Prerokovanie návrhu VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii 

    a verejných priestranstiev 

 

- materiál poslancom vopred predložený  

 

Návrh uznesenia č. 16/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje VZN 

č. 2/2019 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácii a verejných priestranstiev 
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 NIE     

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

Uznesenie č. 16/2019  BOLO  prijaté. 

 

  5. Prerokovanie návrhu prevádzkového poriadku kultúrneho domu a úprava cenníka  

      za poskytované služby za využívanie prenájmu priestorov KD a zapožičanie 

      inventáru 

 

      - materiál poslancom vopred predložený   

 

Zástupkyňa starostu obce konštatovala, že každý záujemca o prenájom kultúrneho domu musí 

mať vysporiadané pohľadávky voči obci.  V prípade, že obec bude evidovať voči záujemcovi 

o prenájom kultúrneho domu pohľadávku, prenájom bude umožnený až po jej úhrade.  

K úprave cenníka za prenájom KD bolo konštatované, že všetci doterajší nájomcovia mali 

prenajatý KD na komerčné účely. Vzhľadom k tomu, že organizáciám obec poskytuje dotácie 

na ich prevádzku, bol doteraz aj prenájom KD považovaný za ďalší druh dotácie, keďže 

organizácie (Jednota dôchodcov, KS Kuklovjané) neplatili prenájom KD a ani spotrebované 

energie. Náklady na spotrebu energií znášala obec.  

V cenníku je navrhnutá zábezpeka, ktorá musí byť zaplatená najneskôr 2 dni pred dátumom 

prenájmu KD, alebo pri podpise Dohody o prenájme nebytových priestorov.  
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Pani poslankyňa Lorencová sa vyjadrila, že sa jej nepáči, aby organizácie platili, zábezpeku 

a následne poplatky za spotrebu energií, nakoľko tieto organizácie robia akcie pre obec, aby 

v nej niečo bolo.  

 

Návrh uznesenia č. 17/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove po prerokovaní predloženého materiálu v zmysle § 4 ods. 3. 

písm. f) a h) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

schvaľuje Prevádzkový poriadok a cenník KD v Kuklove s účinnosťou od 23.08.2019. 

 

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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

Uznesenie č. 17/2019  BOLO prijaté. 

 

6. Správa o stave obecných bytov v osade Kruh a návrhy riešení 

 

Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov o tom, že cca každý týždeň je v rómskej 

osade vykonávaná obhliadka z dôvodu požiadaviek opráv, porúch a nedostatkov  na obecných 

nájomných bytoch.  

- nakoľko nemajú prívod vody do bytov požadujú zakúpiť pumpu na studňu pri 

Esoplaste 

- oplotenie osady zo zadnej strany od lesa, nakoľko im tam cudzí vyhadzujú odpad, ( 

cez deň by nechali otvorené, aby sa dalo prejsť k lesu) 

- Milan Danihel č. 328 požaduje sadrokartón ( zateká mu do bytu pri komíne) a WC 

sanity, ktorá vôbec nebola v byte pri nasťahovaní 

- Dagmar Vašková č. 329 požaduje vybetónovanie kúpeľne ( má tam zeminu, nakoľko 

v byte nemá ani trubky na pripojenie vody) 

- zateká strecha na dome Milana Danihela, Jozefa Daniela, Miroslava Daniela a Renáty 

Kronusovej  – pri komíne – tam by bolo vhodné oplechovanie okolo komínov 

- zateká cez vikier na dome Jany Danielovej č. 330 – tam by bolo vhodné oplechovanie 

vikiera 

- zateká strecha na dome Mikuláša Daniela, st. a Mikuláša Daniela, ml. č. 329 - sú to 

susedné byty. Po obhliadke bolo zistené, že je tam prehnitý krov. Tu bude potrebné 

komplet urobiť krov a vymeniť strešnú krytinu. 

- havarijný stav žumpy – prepadáva sa – bude potrebné žumpu komplet vymeniť 

Nájomné zmluvy sú uzatvorené bez tvorenia fondu oprav.  

 

Poslanci po získaní informácií o stave bytoch v rómskej osade konštatovali, že opravy 

v bytoch riešiť zatiaľ nebudeme, nakoľko si nájomníci neplatia fond opráv. Bol daný návrh – 

na prepracovanie nájomných zmlúv, kde by bol zahrnutý aj fond opráv a následne po uplynutí 

určitého obdobia by sa z fondu opráv, keď sa bude tvoriť mohli realizovať opravy v bytoch.  
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Návrh uznesenia č. 18/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že vzhľadom k tomu, že si obyvatelia bytových jednotiek 

v rómskej osade KRUH netvoria fond opráv a neplatia riadne nájom, obec opravy 

v interiéroch bytových jednotiek toho času realizovať nebude 

 

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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 18/2019  BOLO  prijaté. 

 

Na kompletnú rekonštrukciu striech na bytoch Mikuláša Daniela, st. a Mikuláša Daniela, ml., 

ktoré boli už v minulosti priebežne opravované sme dali vypracovať cenové ponuky. 

1. Variant: opraviť strechu len výmenou plechov cca 1600,00 EUR/ 1 strecha (zahrnutý 

v cene materiál a práca) 

2. Variant: opraviť strechu komplet – výmena krov a oplechovanie cca 2420,00 EUR 

Návrh uznesenia č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na potrebe výmeny havarijného stavu žumpy, výmeny 

strešnej krytiny na bytoch nájomcov Mikuláš Daniel, st. a Mikuláš Daniel, ml., a opravy 

krytiny oplechovania komínov na bytoch Milana Danihela a Jozefa Daniela, Renáty 

Kronusovej, Miroslava Daniela  a oplechovanie vikiera na byte Jany Danielovej.  

 

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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 19/2019  BOLO  prijaté. 

Poslanci konštatovali, že vzhľadom na vynaloženie nepredpokladaných  finančných 

prostriedkov na havarijné stavy striech a žumpy obec v tomto čase nebude realizovať 

zakúpenie pumpy do studne pri Esoplaste a oplotenie objektu rómskej osady.  
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Návrh uznesenia č. 20/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo zakúpenie pumpy do studne pri Esoplaste a oplotenie 

objektu rómskej osady. 

 

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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 20/2019  NEBOLO  prijaté. 

 

7. Predloženie individuálnej výročnej správy za rok 2018                               

 

- materiál predložený poslancom vopred  

Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo  s Individuálnou výročnou správou obce Kuklov za rok 

2018.  

 

Návrh uznesenia č. 21/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove  

 

a) berie na vedomie  

individuálnu výročnú správu obce Kuklov za rok 2018 

 

 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. 21/2019  BOLO prijaté. 

 

 

 

 

 

 



zapísala : Zuzana Šimeková    8 

 

8. Žiadosť o odpredaj betónových kociek 

 

Do podateľne obecného úradu boli ústne podané dve žiadosti na odkúpenie betónových 

kociek. 

p. Valovičová Viera, Kuklov č. 298 má záujem o 30 ks 

p. Baláž Radovan, Kuklov č. 330 má záujem o 30 ks 

 

poslanci sa vyjadrili, že nie je problém odpredať betónové kocky žiadateľom avšak aspoň 

v sume 1,00 EURO za kus. 

 

Návrh uznesenia č. 22/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj betónových kociek v sume 1,00 EURO za kus 

p. Valovičovej Viere a p. Balážovi Radovanovi. 

 

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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 22/2019  BOLO  prijaté. 

 

9. Žiadosť o jednorazový príspevok na nákup školských potrieb a oblečenia pre deti  p. 

Harvanová Jolana 

 

Do podateľne obecného úradu bola podaná žiadosť p. Jolany Harvanovej o jednorazový 

príspevok na nákup školských pomôcok a oblečenia pre deti. Menovaná má trvalý pobyt 

v obci Kuklov č. 250, v tomto období sa zdržiava v meste Šaštín –Stráže. Z predložených 

dokladov je zrejmé , že nie je v evidencii Úradu práce. Voči obci má neuhradený záväzok vo 

výške 961,50 EUR za komunálny odpad.  

Daň z nehnuteľností neplatí nakoľko nie je vlastníčkou nehnuteľnosti v ktorej má evidovaný 

trvalý pobyt. Má v opatere dve maloleté deti Igora, nar. 01.03.2004 a Zuzanu, nar. 

15.04.2008. Zuzana navštevuje Základnú školu v Kuklove, Igor navštevuje Základnú školu 

v Borskom Sv. Jure. Obec je osobitným príjemcom dávok, nakoľko p. Harvanová zanedbáva 

povinnú školskú dochádzku maloletého Igora Harvana.  Obec už podávala trestné oznámenie 

na p. Harvanovú, kvôli zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky. Okrem toho v spoločnom 

dvore, kde má uvedený p. Harvanová trvalý pobyt obec riešila túlavých psov približne 5 ks, 

na ktorých sa neustále sťažujú susedia, ďalej v spoločnom dvore riešime nelegálnu skládku 

komunálneho odpadu.  

Poslanci z uvedených dôvodov zamietli poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci p. 

Harvanovej Jolane.  
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Návrh uznesenia č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo zamietlo poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci p. Jolane 

Harvanovej.  

 

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 NIE    

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla ÁNO  X   

 

Uznesenie č. 23/2019  BOLO  prijaté. 

 

10. Diskusia 

 

 zástupkyňa starostu obce informovala poslancov, že sme mali termíny na 

aktualizovanie povodňového plánu, kde bolo potrebné určiť predsedu a členov 

povodňovej komisie. 

za predsedu bola určená – p. Iveta Holková 

za podpredsedu bol určený – p. Dušan Mihál 

za členov -  p. Milan Olejník, p. Ľudmila Mršťáková, p. Zuzana Šimeková 

 obec dostala ocenenie Otvorená samospráva – zástupkyňa starostu obce sa zapojila  do 

charitatívnej akcie – starostovia deťom - kde zo svojho príjmu prispieva do tohto 

projektu -  suma ktorú by mohla pri vyžrebovaní obec dostať je 2700,00 EUR. 

V prípade ak by bola obec vyžrebovaná finančné prostriedky by použila pre deti napr. 

výstavba ihriska,... 

 zástupkyňa starostu obce informovala poslancov o zverejnení výzvy MVSR a EU – 

podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obciach s prítomnosťou 

s marginalizovaných rómskych komunít a o plánovanom stretnutí s pánom Jureňom 

s poskytnutia bližších informácii. Poslanci so zapojením obce do predmetnej výzvy 

nesúhlasili. 

 v kultúrnom dome bola vykonaná revízia elektrozariadení – revízny technik 

skonštatoval, že bude potrebné vymeniť celú elektroinštaláciu v kuchyni.  

 z dôvodu nárastu stravníkov v ZŠ a MŠ je potrebné dokúpiť do školskej kuchyne 

plynovú varnú stoličku a do školskej jedálne stoly a stoličky. Súčasné zariadenie 

jedálne nepostačuje kapacite stravníkov a okrem iného ide o 50. ročné stoly, ktoré sú 

z hygienického hľadiska ťažko umývateľné, preto boli objednané nové stoly a stoličky 

ako pre žiakov , tak i pre škôlkarov súčasne.  V prípade väčšieho počtu návštevníkov, 

školenia, volieb bude jedáleň slúžiť ako kongresová miestnosť. V budúcnosti by sa 

stoly a stoličky mohli využiť aj v komunitnom centre.  



zapísala : Zuzana Šimeková    10 

 

 obec plánuje na 14.12.2019 akciu pod názvom Vianočná dedina, zástupkyňa starostu 

požiadala poslancov aby sa do tejto akcie zapojili. Akcia bude zameraná na predaj 

Hand made výrobky ( ak niekoho poznajú môžu osloviť aby sa zúčastnili). 

 pracovná pozícia – Údržbár – p. Kadlic odchádza do dôchodku, momentálne máme na 

dohodu prijatých dvoch študentov, ktorí vykonávajú práce v obci spojené s kosením 

a údržbou verejného priestranstva. Prijali sme 1 zamestnanca – 

Technickohospodárskeho pracovníka,  na kumulovanú funkciu, avšak pracovný pomer 

bol v skúšobnej dobe ukončený z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných 

povinností ( kládol si podmienky akú prácu bude vykonávať a nie aká je potrebná 

v obci). 

 

9. Záver 

Na záver zástupkyňa starostu obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 

OZ ukončila. 

 

 

 

 

 

 

       Iveta Holková 

            zástupkyňa starostu obce 
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