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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného  

7. novembra 2019 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

 
I. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila zástupkyňa starostu obce p. Iveta Holková, 

privítala prítomných poslancov a hostí (podľa prezenčnej listiny), konštatovala, že je 

prítomných 5 poslancov  z celkového počtu 7 poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné. 

Ospravedlnení:  Robert Perička, Vlasta Lorencová 

II. Schválenie návrhu programu 

  1. Zahájenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Kontrola plnenia uznesení 

  4. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3/2019 k VZN č. 2/2011 o výške príspevku zákonného      

      zástupcu dieťaťa za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Kuklov 

  5. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019  

      a školského vzdelávacieho programu na školský rok 2019/2020  v zriaďovateľskej  

      pôsobnosti obce pri výkone samosprávy 

  6. Projekt: Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského   

      samosprávneho kraja 

  7. Prerokovanie zmluvy o poskytnutí dotácie pre MAS Záhorie, o. z. Senica 

  8. Oboznámenie so zámerom zástupcov obcí okresov Senica, Skalica a Malacky v oblasti   

      daní a miestnych poplatkov 

  9. Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh úpravy rozpočtu za rok 2019 

10. Diskusia 

11. Záver 

       Zástupkyňa starostu na základe nových skutočností navrhla doplňujúce body programu, 

zmenu poradia bodov: 

 

10. Oznámenie o rokovaní so zástupcami spoločnosti Slovak Telekom vo veci realizácie  

      nástroja na prepájanie Európy /NPE/ WIFI4EU a kamerový systém 

11. Výzva MAS Záhorie – cyklocesty, ďalšie aktivity 

12. Žiadosti o verejné kultúrne podujatia 

13. Žiadosti o odpredaj betónových kociek a zvyšnej zámkovej dlažby 

14. Diskusia 

15. Záver 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

Navrhnutý a doplnený program BOL schválený. 
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2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

     Za overovateľov zápisnice zástupkyňa starostu určila p. Dušana Mihála a p. Jozefa Pribylu,  

     za zapisovateľku Ľudmilu Mršťákovú. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

     Zástupkyňa starostu obce podala správu o dianí v obci  

- v rámci projektu MAS Záhorie „ Po stopách histórie na Záhorí“  bol zadaný návrh na    

            vyhotovenie 2 ks informačných tabúľ /oproti plánovaným 4 ks/ a následne    

            zrealizovaná   platba / 61x2 t. j. 122 EUR/ 

- v 35. týždni na základe požiadavky obyvateľov osady Kruh bola zrealizovaná 

prekládka a predĺženie obecného rozhlasu, tak aby bola dobrá počuteľnosť oznamov 

hlásených obecným úradom /v sume 220,90 EUR/                                                                                                      

Taktiež v 35. a v 36. týždni bol vykonaný orez drevín a kríkov s použitím 

vysokozdvižnej plošiny v celkovej sume 898 EUR 

- k uzneseniu č. 13 -   31. 8. 2019 bol spoločnosti Záhumenský odovzdaný do užívania 

chodník a zrekonštruované priestranstvo pred MŠ, obec si zabezpečila dlažbu 

v akciovej sume 1 778 EUR a zhotoviteľovi diela bola vyplatená suma za ostatný 

materiál a prácu 2 901,36 EUR   

- k uzneseniu č. 19 – na obecných bytových jednotkách /č.328-všetky byty a č. 329/ 

v osade Kruh boli oplechované komíny a odstránené závady na strešnej krytine 

v celkovej sume 679,97 EUR, na bytovej jednotke č. 330 /Danielová Jana/ bol 

opravený vikier a zatekajúca strešná krytina v celkovej sume 359,34 EUR. Na bytovej 

jednotke č. 329 /Daniel Mikuláš st., a Daniel Mikuláš ml./ bola zrealizovaná 

kompletná rekonštrukcia strechy, pozostávajúca z demolácie poškodenej krytiny, 

zhotovenia krovu, latovania, pokládky krytiny a klampiarskych prác v celkovej sume 

4 995,11 EUR 

-  k uzneseniu č. 22 – odpredaj dlažobných kociek – p. Valovičová Viera o predaj 

kociek v sume 1 EURO/kus nemá záujem 

Riešenie zavedenia vody v osade Kruh – /citujem/ tak jednoducho ako sme si to 

predstavovali to nepôjde – po viacerých vzájomných rokovaniach so zástupcami BVS 

a ich požadovanými technickými podmienkami som oslovila projektanta verejného 

rozvodu vody spoločnosti VOKA – IRK, Ing. Rudolfa Kassaya. Po obhliadke stávajúcej 

stavby za účasti zhotoviteľa stavby p. Cyrila Filípka bolo zistené, že stavba nebola riadne 

zameraná a sú tam značné odchýlky od projektu. Po ďalšom spoločnom rokovaní 

a konzultáciách s oddelením strategického rozvoja BVS bolo skonštatované, že je 

potrebné realizovať zmenu stavby pred dokončením a bude potrebné zamerať jestvujúci 

stav celej zástavby včítane rozvodu vodovodu. V rámci zmeny stavby Ing. Novák, odd. 

strategického rozvoja BVS pripúšťa riešenie:  Úsek od napojenia na verejný vodovod DN 

250 mm až po vodomernú šachtu dĺžky 70,00 m bude verejným vodovodom. 

Prevádzkovateľom na základe zmluvy bude BVS, a. s.. Za vodomernou šachtou bude 

prípojka pre zástavbu  dĺžky 83,00 m.                                               

Riešenie aj s požiarnymi hydrantami medzi zástavbou domov (ako je realizovaný)  

Vodomerná šachta musí mať rozmery 2700x1400x1800 mm a bude v nej osadený 

združený vodomer. Situovanie za priepustom. Združený vodomer je investične  nákladná 

záležitosť ale je potrebný pre dopravu požiarnej vody.              

Alternatívne riešenie bez hydrantov v zástavbe domov len pre pitné a sociálne účely 

Vodomerná šachta rozmery 1400x1400x1800 mm a bude v nej osadený vodomer DN 25 

mm  len pre odber vody pre pitné a sociálne účely.  Situovanie za priepustom. Viď. 

SOO4-2 situácia zmena stavby pred dokončením. 
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Pred vodomernou šachtou sa osadí podzemný hydrant pre požiarne zabezpečenie zástavby 

domov. Hydrant od posledného domu vo vzdialenosti do 100 m. Tento hydrant vyhovuje 

pre požiarne zabezpečenie domov. 

Dva požiarne hydranty v zástavbe sa demolujú. 

Nepriaznivá situácia s kvalitou vody nastane z dôvodu malých odberov vody 

z jestvujúceho potrubia d 90/5,4 mm. Veľmi dlhé zdržanie vody v potrubí s možnosťou 

vzniku bakteriálnej závadnosti. Detto pri dlhodobom neodoberaní vody z prípojky. 

Odporúčame alternatívu bez hydrantov viď. S004-2 situácia zmena stavby pred 

dokončením.  Bude potrebné zameranie jestvujúceho stavu celej zástavby včítane rozvodu 

NN, vodovodu...      

V rámci zamerania a zhodnotenia stavby bola o. i. oslovená spoločnosť Geodézia Záhorie. 

S konateľom spoločnosti Ing. Mgr. Petrom Gulíškom bola po obhliadke vyhotovená 

objednávka na realizáciu geometrického zamerania jestvujúceho stavu stavby 

a plánovaného projektu pred zmenou stavby už aj s plánovaným výdajným automatom 

vody pre ostatných obyvateľov osady na polohopisné a výškopisné zameranie 

vodovodného radu. Termín  vyhotovenia je do 2. 12. 2019. Po zameraní bude nutné 

zmeniť projekt   stavby a vykonať stavebné úpravy v zmysle upraveného projektu. 

 -    obec sponzorsky získala 8 vstupeniek do ZOO v Bratislave zdarma s možnosťou   

      dokúpenia 8 vstupeniek za polovičnú cenu. Obec poskytla v rámci príspevku pre deti zo   

      sociálne znevýhodneného prostredia sumu 210 EUR na zaplatenie autobusu. Deti   

      súčasne využili aj kultúrne poukazy a navštívili prírodovedné múzeum v Bratislave. 

 -    obec prispela na spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším sumou 490  

      EUR /suma zahŕňa darčekové poukážky, občerstvenie, hudobnú produkciu/ 

  -   obec sa spoluúčasťou zapojila do dvoch kultúrnych podujatí organizovaných   

      súkromnými podnikateľmi: rozlúčka s letom, kde bol pripravený interaktívny program   

      pre deti za účasti maskotov Toma a Jerryho /250 EUR/ a podujatie Halloween, kde bolo  

      pre deti pripravené vystúpenie kúzelníka Ivana, detský karneval so súťažou o najkrajšiu  

      masku /180 EUR/ 

  -   vzhľadom na nárast stravníkov sa dokončilo vybavenie ŠJ – zakúpené stoličky, stoly pre   

      žiakov  v sume 1 440 EUR a pre škôlkarov v sume 343,70 EUR. Do kuchyne bola   

      dokúpená  plynová varná stolička v hodnote 342 EUR 

  -   dvakrát bol vykonaný odchyt psov – podarilo sa nám  odchytiť 2 psov 

  -   19. 10. 2019 bola obcou zorganizovaná brigáda – jesenné upratovanie za krajšiu obec,   

      zameraná na likvidáciu čiernych skládok na Barine, Za Humnami, vyčistenie   

      priestranstva v Štarbičkách a úpravu orezaných tují a kríkov. Poďakovanie patrí všetkým  

      poslancom, ktorí sa zapojili. Po technickej stránke sa do akcie zapojil p. Michal Matolek  

      s poskytnutím traktora, p. Martin Kadlic s autom a p. Čulen zapožičal vlečku. Z radov  

      obyvateľov sa zapojilo málo občanov.    

  -   ďalej boli riešené stavebné a správne konania. Za spomenutie stojí, že sa podarilo po 5  

      rokoch  vyriešiť spor medzi susedmi p. Jozefa Kuníka a manž. Alžbety č. 173 a Kataríny  

      Džurnej č. 174 odstránením stromov, ktoré poškodzovali strechu na nehnuteľnosti p.  

      Kuníka a vyčistením pozemku Džurného od náletových drevín    

  -   podarilo sa sčasti odstrániť skládky komunálneho odpadu v spoločnom dvore č. 249,   

      250, 251, 252 a doriešiť tu  prevod vlastníckych vzťahov  

  -   viackrát bolo v sobotu otvorené zberné  miesto, čo obyvatelia privítali 

  -   začalo sa v praxi uplatňovať VZN č. 3/2018 o dani za užívanie verejného priestranstva,  

      bola 2x vyrubená daň  za skládku stavebného odpadu pri prestavbe na dobu dlhšiu ako 48  

      hodín 

  -   personálne obsadenie: na dohodu o vykonaní práce bol prijatý 1 pracovník na kosenie  

      a údržbu verejného priestranstva a druhý pracovník podľa potreby. Pán Kadlic František  

      odchádza od 1. 1. 2020 do starobného dôchodku. Nepodarilo sa nám doteraz nájsť  
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     nového pracovníka  na trvalý pracovný pomer, ktorý by spĺňal požiadavky 

  -  zástupkyňa riaditeľky školy bola od 1. 9. 2019 pozbavená funkcie z dôvodu nespĺňania   

     kvalifikačného predpokladu a ani nemala záujem, doplniť si funkčné vzdelávanie. Ani   

     jeden pedagogický pracovník t. č. nespĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na 

     funkciu zástupcu ZŠ s MŠ . Do MŠ bola od 1. 9. 2019 prijatá učiteľka, ktorá t. č. absolvuje  

     adaptačný proces. 

  -  v charitatívnej akcii Starostovia deťom, do ktorej je naša obec zapojená je t. č. možné   

     Získať  2 700 EUR. Každý mesiac je vyžrebovaná 1 obec. V 9. mesiaci získala vyzbieranú   

     sumu obec Čata, v 10. mesiaci mesto Senica. Pevne verím, že sa usmeje šťastie aj na našu   

     obec a budeme môcť deťom vybudovať sčasti detské ihrisko 

-    pracovník, ktorý prevádzkoval kultúrny dom p. Hradský   podal k 15. 10. 2019 výpoveď. 

     Hľadáme nového záujemcu o prevádzkovanie kultúrneho domu. 

 

 4. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3/2019 k VZN č 2/2011 o výške príspevku 

     zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

     Kuklov 

     Poplatok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 7 EUR mesačne bol 

     schválený   v roku 2011. Súčasná situácia si vyžaduje jeho zvýšenie. 

     Zástupkyňa starostu obce navrhla zvýšiť poplatok pre deti s trvalým pobytom v obci na 10   

     EUR mesačne a pre deti s trvalým pobytom mimo obce a deti mladšie ako 3 roky v sume   

     12 EUR mesačne. Poslanci navrhli jednotnú sumu 12 EUR mesačne. Návrh VZN bude   

     vypracovaný a predložený do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 5. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 a   

     školského vzdelávacieho programu na školský rok 2019/2020 v zriaďovateľskej  

     pôsobnosti obce       
     Riaditeľka školy Mgr. Žišková predložila správu o výchovnej a vzdelávacej činnosti, jej   

     výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 a školský vzdelávací program  

     Základnej školy s materskou školou Kuklov na školský rok 2019/2020 v súvislosti so  

     zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

     a doplnení niektorých zákonov. Zriaďovateľ Obec Kuklov – OZ Kuklov správu vzalo na  

     vedomie a školský vzdelávací program na šk. r. 2019/2020 jednohlasne schválilo. 

 

     Návrh uznesenia č.  24/2019 

     Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o   školský vzdelávací program ZŠ s MŠ  

     Kuklov na školský rok 2019/2020   
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

     Uznesenie č. 24/2019  BOLO  prijaté. 
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 6.  Projekt „Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského   

      samosprávneho kraja“ 

      Predseda TSK Jozef Viskupič oslovil starostov obcí Trnavského kraja s výzvou na    

      zapojenie sa do Centrálneho krízového  fondu regionálnej a miestnej  samosprávy   

      Trnavského kraja.   

      Fond umožňuje pomáhať odstrániť dôsledky mimoriadnych situácií spôsobených   

      živelnými pohromami, ktoré sú v posledných rokoch časté. Našetrené prostriedky vo   

      fonde budú čerpané /prerozdelené – podľa potreby/ postihnutým obciam na   

      odstránenie  dôsledkov kalamít atď. 

      Ročný príspevok do fondu je 0,50 EUR na 1 obyvateľa, čo pre našu obec predstavuje cca   

      396 EUR ročne. Poslanci prerokovali a zvážili túto možnosť. Rozhodli jednohlasne, že     

      Obec Kuklov tento projekt t. č. nepodporí. 

 

       Návrh uznesenia č. 25/2019 

       Obecné zastupiteľstvo Kuklov   n e s c h v a ľ u j e  výzvu na zapojenie sa  Obce Kuklov    

       do Centrálneho   krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

       Uznesenie č. 25/2019  BOLO  prijaté. 

 7. Prerokovanie zmluvy o poskytnutí dotácie pre MAS Záhorie, o. z., Senica 

     OZ MAS Záhorie požiadalo členské obce o návratnú dotáciu. Obce do 1000 obyvateľov  

     poskytnú dotáciu v sume 500 EUR, obce nad 1000 obyvateľov  v sume 1 000 EUR na  

     preklenutie nepriaznivej finančnej situácie na financovanie prevádzkových nákladov. 

     Poslanci OZ prerokovali túto žiadosť a jednohlasne rozhodli o poskytnutí tejto dotácie. 

 

    Návrh uznesenia  č. 26/2019 

    Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o    poskytnutie dotácie vo výške 500 EUR   

    OZ  MAS Záhorie. 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

      Uznesenie č. 26/2019  BOLO prijaté. 
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 8.  Oboznámenie so zámerom zástupcov obcí okresov Senica, Skalica a Malacky 

      v oblasti daní a miestnych poplatkov 

      Na spoločnom stretnutí starostov obcí okresov Senica, Skalica, Myjava a Malacky bola   

      prerokovávaná výška daňových aj nedaňových poplatkov v jednotlivých obciach so    

      zámerom ich zvýšenia z dôvodu súčasnej ekonomickej situácie /novela zák. o dani   

      z príjmov, spomalený rast slovenskej ekonomiky, trh práce/.  Na zasadnutí sa poslanci   

      dohodli, že t. č. daň z nehnuteľností pre rok 2020 obec zvyšovať nebude. Výškou dane za   

      psa ako aj poplatkom za TKO sa OZ bude zaoberať na budúcom rokovaní, po zosúladení   

      percenta vytriedenosti odpadov.  

 

  9. Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh úpravy rozpočtu za rok 2019 

      Na zasadnutí zastupiteľstva bol poslancom  predložený návrh rozpočtu na rok 2020    

      a návrh úpravy rozpočtu roku 2019. Poslanci sa oboznámili s určitými informáciami,   

      ďalšie prerokovanie,  posúdenie a vyjadrenie sa odložili do budúceho rokovania, ktoré   

      bude  začiatkom decembra 2019.  

 

10.  Oboznámenie o rokovaní so zástupcami spoločnosti Slovak Telekom vo veci  

       realizácie nástroja na prepájanie Európy /NPE/ WIFI4EU a kamerový systém 

       Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov o výsledku rokovania so zástupcom  

       spoločnosti Slovak Telekom. Dohodli sa na vyznačení bodov na mape. Súčasne rokovali  

       aj o ďalšom projekte – zavedenie  kamerového systému v obci. 

       Poslanci vzali na vedomie túto informáciu. 

 

11. Výzva MAS Záhorie – cyklocesty – ďalšie aktivity 

       Zmena projektu cyklotrasy Šaštín Stráže, Kuklov, Čáry – nespevnená cyklotrasa pri 

       hrádzi  Myjavy. Poskytnutá dotácia v sume 40 000 EUR, spoluúčasť obce Kuklov vo    

       výške 2 000 EUR. Poslanci po informácii rokovali so zámerom nezapojiť sa do účasti 

       a dotáciu využiť v iných aktivitách, ktoré by bolo možné realizovať namiesto aktivity B1. 

 

       Návrh uznesenia  č.  27/2019 

       Obecné zastupiteľstvo  Kuklov   n e s c h v á l i l o   spoluúčasť obce Kuklov na projekte    

       budovania cyklotrasy Šaštín Stráže, Kuklov, Čáry. 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO   X  

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO  X  

Milan Olejník ÁNO   X  

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO  X  

 

       Uznesenie č. 27/2019  BOLO prijaté 

 

12.  Žiadosti o verejné kultúrne podujatia 

       Spoločnosť ARIA BUILDING, s. r. o., Břeclav požiadala o súhlas na konanie verejnej 

       akcie benefičnej zábavy „Pre Reginku“, ktorá bude v kultúrnom dome dňa 21. 12. 2019.  

       10% z výťažku bude pre choré dieťa Reginu Danielovú. 
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       Zmeno, s.r.o. požiadala o súhlas usporiadania hodovej „Katarínskej zábavy“ dňa  

       29. 11.2019.  

       Poslanci vyslovili jednohlasne súhlas žiadateľom k usporiadaniu verejných kultúrnych  

       akcií. 

 

       Návrh uznesenia č.  28/2019 

       Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o  žiadosti spoločnosti Zmeno, s.r.o., a     

       ARIA BUILDING, s. r. o. usporiadať verejné kultúrne akcie v KD Kuklov. 

 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

         Uznesenie č.  28/2019  BOLO prijaté. 

 

13.  Žiadosť o odpredaj betónových kociek a zvyšnej zámkovej dlažby 

        Pán Mikuláš Daniel,ml. požiadal o odpredaj zvyšnej zámkovej dlažby a p. Silvia  

        Daňková má záujem o 100 ks nepotrebných betónový dlaždíc. Poslanci jednohlasne  

        súhlasili s odpredajom betónových dlaždíc v cene 1 EURO/ks p. Daňkovej. Odpredaj 

        zámkovej dlažby p. Danielovi bude prerokovaný na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko  

        treba zistiť presný počet a obstarávaciu cenu dlažby. 

 

        Návrh uznesenia  č.  29/2019 

        Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o    odpredaj nepotrebných betónových   

        dlaždíc p. Silvii Daňkovej  v cene 1 EURO za kus. 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

        Uznesenie č. 29/2019  BOLO  prijaté. 

 

14. Diskusia 

       Zástupkyňa starostu obce informovala o prípravách na vianočnú akciu Vianočná dedina.   

       Poslanci si dohodli ďalšiu brigádu v obci v sobotu 16. 11. 2019, vyčistenie ešte zostatých   

       čiernych skládok a dokončiť zušľachtenie zelene v obci. 

       Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov o havarijnom stave schodov vedúcich 
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       do priestorov ZŠ. Na potrebu riešiť túto situáciu bola obec upozornená i technickým  

       pracovníkom BOZP a riaditeľkou ZŠ s MŠ.  Z dôvodu možnosti vzniku úrazu bol podaný  

       návrh na odstránenie tohto stavu, opravu schodiska, odstránenie pôvodného linolea  

 

    a pokládku dlažby. Súčasne bol podaný návrh na výmenu poškodeného linolea na WC   

    určenom pre žiačky.  

 

   Návrh uznesenia č. 30/2019  

 

   Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo vykonanie prác spojených s opravou schodiska,   

   výmenou poškodeného linolea, pokládky dlažby a výmeny poškodeného linolea na WC  

   určeného pre dievčatá. 
Hlasovanie 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

  Uznesenie č. 30/2019  BOLO prijaté 

 

15. Záver 

       Na záver zástupkyňa starostu obce poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie    

       ukončila. 

 

 

       Overovatelia:                                      Dušan Mihál 

 

                                                                   Jozef Pribyla  

  

 

       

 

       Zástupkyňa starostu obce                    Iveta Holková 

 

 

 

      Zapísala: Ľudmila Mršťáková                                          

                                         

 

                         

           
 


