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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného  

10. decembra 2019 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

 

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu obce p. Iveta Holková, 

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

prítomní  všetci  poslanci, OZ je uznášaniaschopné. 

Prítomní: Lorencová Vlasta, Ing. Makayová Mária, Mihál Dušan, Olejník Milan, Perička 

Robert, Pribyla Jozef 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Kontrola plnenia uznesení 

  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú   

      úhradu nákladov v materskej škole a v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej   

      pôsobnosti  Obce Kuklov 

  5. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o miestnom poplatku   

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  6. Schválenie návrhu zmeny rozpočtu na rok 2019 

  7. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020 

  8. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Kuklov na          

      1. polrok 2020 

  9. Prerokovanie vyúčtovania poskytnutých dotácií organizáciám obce Kuklov v r. 2019 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

Hlasovanie: 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

Navrhnutý  program BOL schválený. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

     Za overovateľov zápisnice zástupkyňa starostu určila p. Ing. Máriu Makayovú a p. Roberta  

     Peričku,  za zapisovateľku Ľudmilu Mršťákovú. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

     Zástupkyňa starostu obce p. Holková informovala: 

     - z minulých zasadnutí zostal nedoriešený návrh poslanca p. Mihála týkajúci sa demolácie   

     tribúny na bývalom futbalovom ihrisku. Predpokladaný cenový odhad realizácie tohto   

     projektu je cca  6000 EUR /po diskusii s p. Medúzom, ktorý zabezpečoval demoláciu  

     hasičskej zbrojnice/.  Vzhľadom na iné prioritné stavy v našej obci plnenie presúvame do  

     budúceho obdobia     

     - oprava oplotenia KD – v tejto súvislosti mám zámer vypracovať projekt na   

    vybudovanie oddychovej zóny s detským kútikom a rozšírenie areálu dvora KD. S týmto  

    úmyslom by bola reálna možnosť požiadať o vyňatie tohto pozemku zo správy    

    Slovenského  pozemkového fondu bezodplatne 

    - výstavba novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur v katastrálnom území obce Kuklov. 

    Všetkých 21 účastníkov konania bolo vyzvaných k zaujatiu stanoviska k územnému  

    konaniu podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  

    poriadku  v znení neskorších predpisov   

   - podarilo sa doriešiť poistnú udalosť – poškodenie plastového okna pri vlámaní sa do KD,   

   poisťovňou bolo  preplatené 461,76 EUR, výška spôsobenej škody 511,76 EUR 

   - deťom ZŠ a MŠ bola uzavretá poistná zmluva na skupinové  úrazové poistenie spol. 

   Allianz v prípade možného úrazu na zmiernenie jeho následkov  

  - na základe podnetu bezpečnostného technika , riaditeľky školy a po posúdení technického   

  stavu schodiska vedúceho do priestorov učební ZŠ bola uznesením č. 30/2019 schválená   

  rekonštrukcia schodov a časti chodby a výmena linolea na dievčenskom WC. Bola zakúpená  

  dlažba v sume 320,34 EUR. Realizácia stavebných prác súvisiacich s výmenou dlažby je  

  plánovaná koncom decembra 2019. Ďalej zostáva nedoriešená zvyšná časť chodby, kde je  

  potrebné tiež v budúcnosti riešiť výmenu poškodenej podlahy a doriešiť opravu zatekajúcej  

  strechy na budove školy ale aj v KD 

  -  Ďalšia kontrola ORHaZZ Senica – odstránené nedostatky z 28. 2. 2019 – vyprázdnená  

  plynová kotolňa, vypracovaná protipožiarna dokumentácia, preškolenie zamestnancov   

  o ochrane pred požiarmi, je potrebné ešte doriešiť evakuačný plán žiakov a projekt  

  protipožiarnej bezpečnosti stavby 

  - Ďalej treba doriešiť interné dokumenty obce – pracovný poriadok, organizačný poriadok,   

  zvoliť zástupcu zamestnancov atď. 

 

  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobe platby na 

  čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom účelovom zariadení  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov 

 Na minulom zasadnutí OZ boli poslanci oboznámení s návrhom: poplatok zákonného  

 zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ bol schválený v roku 2011 v sume 7 EUR. 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. Nakoľko pôvodné VZN je neaktuálne, nefunguje už ani školský klub detí, VZN    

 bolo prepracované a predložené poslancom. Poslanci sa na návrhu jednohlasne zhodli,  

 VZN schválili  s účinnosťou od 1. 1. 2020 

 

 Návrh uznesenia č.  31/2019 

 Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o   Všeobecne záväzné nariadenie  č.  3/2019 

 O výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole   

 a v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kuklov s účinnosťou   

 od 1. 1. 2020. 
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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 ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

  Uznesenie č. 31/2019  BOLO prijaté. 

 

 5. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o miestnom  

     poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

      

    predpokladaná úroveň vytriedenia odpadov k 26. 11. 2019 .......29,26 % / k 10. 12. 2019  

    ....30,09%/ 

 

     Návrh uznesenia č.  32/2019 

     Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o   dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému    

     nariadeniu č. 4/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   

     odpady. 

     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. 32/2019  BOLO  prijaté. 

 

 6.  Schválenie návrhu zmeny rozpočtu na rok 2019 

       Návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 /priložený k zápisnici/ bol poslancom predložený na  

       minulom zasadnutí  dňa 7. 11. 2019. 

       Poslanci návrh zmeny rozpočtu na rok 2019 schválili. 
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       Návrh uznesenia č. 33/2019 

       Obecné zastupiteľstvo Kuklov    s c h v á l i l o   návrh zmeny rozpočtu na rok 2019. 

 

       Hlasovanie:  

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

     Uznesenie č. 33/2019  BOLO  prijaté 

 7. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2020 

      Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Mihál predložil  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  

      rozpočtu na rok 2020 a 2020 – 2022. Poslanci OZ vzali toto stanovisko na vedomie. 

      Návrh rozpočtu na rok 2020 a 2020 – 2022 /priložený k zápisnici/ bol poslancom   

      predložený na minulom zasadnutí OZ  dňa 7. 11. 2019. Po krátkej diskusii poslanci   

      rozpočet na rok 2020  schválili. 

       

      Návrh  uznesenia č. 34/2019 

      Obecné zastupiteľstvo Kuklov    s c h v á l i l o   rozpočet obce Kuklov na rok 2020. 

      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   

 

     Plán rozpočtu na roky 2021 a 2022 vzali na vedomie. 

 

8.  Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na   

      1. polrok 2020 

      Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Mihál predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.  

      polrok 2020./priložený k zápisnici/. Poslanci sa s návrhom oboznámili a tento plán  

      kontrolnej  činnosti  schválili. 
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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 ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

 

 

  9.  Prerokovanie vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce organizáciám obce   

        Kuklov 

        Kultúrny spolok Kuklovjané získal z rozpočtu obce v roku 2019 dotáciu v sume 400,00  

        EUR,   

        Jednota dôchodcov Kuklov 300 EUR a MO Slovenského červeného kríža Kuklov 300,00 

        EUR. 

        Všetky tieto dotácie boli riadne organizáciami vyúčtované. 

        Detskej folklórnej skupine obec poskytla zo svojho rozpočtu príspevok  500,00 EUR,  

        ktoré boli použité na obnovu krojov, drobné predmety  a cestovné na vystúpenie DNI  

        ZELÁ  do Stupavy. 

        Hlavný kontrolór obce poznamenal, že finančné prostriedky poskytované z rozpočtu   

        obce  musia byť hospodárne využité na verejnoprospešný účel. 

        Poslanci tieto informácie vzali na vedomie.                   

           

10. Rôzne 

       - Zástupkyňa starostu obce informovala o prípravách na vianočnú akciu Naša Vianočná   

         dedina. Na obstaranie mikulášskych balíčkov pre deti COOP Jednota Senica – ako  

         sponzor daroval obci na túto akciu sumu 100,00 EUR, súkromní podnikatelia darovali   

         cca 15 kg cukroviniek a kartón banánov 

      - Slovenský pozemkový fond zaslal obci výzvu s odporučením vysporiadať pozemky na   

        verejnom priestranstve, pod cestami a stavbami. 

     -  Obci Kuklov bola odovzdaná do vlastníctva parc. č. 608/1, 608/2, 608/4 v podiele   

        1872/8600 – je to podiel záhrady pri rodinnom dome č. 228 p. Malcovič Vladimír 

     -  Poliklinika Senica požiadala obce okresu Senica o príspevok na opravu rtg  

        vyšetrovacieho prístroja    

        Dňa 18. decembra 2019 bude stretnutie starostov okresu Senica.... 

        Poslanci OZ Kuklov vyjadrili nesúhlas s poskytnutím takéhoto príspevku, nakoľko je to   

        v kompetencii zdravotných poisťovní. Nechali túto záležitosť otvorenú až do rokovania  

        starostov obcí dňa 18.12.2019. 

     - Obec predložila požadované podklady k vypracovaniu projektu na vybudovanie 

        kompostárne v rámci regiónu na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP – príprava na 

        opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO 

     - Obec dostala ponuku na projekt „Kalamitné drevo pomáha“. Partnermi sú LESY SR  

        a ZMOS. 

       Obec by mala drevo objednať, zabezpečiť dopravu pre záujemcov, cena za  1m³   dreva  

       je 18,24 EUR. Poslanci sa vyjadrili, že obec nemá kapacity na realizáciu tohto projektu a 

       rozhodli  nezapojiť sa do neho. 

       Sťažnosti     žumpy   p. Bartal Jozef 
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      - Pani Lucia Dobšová podala žiadosť o usporiadanie diskotéky a rómskej zábavy dňa 

17.1.2020a 18. 1. 2020. Poslanci s usporiadaním akcií súhlasili. 

      -Pán Mikuláš Daniel, ml. a p. Vašková požiadali o výmenu vchodových dverí v obecnom        

       nájomnom byte.   

       Pán Milan Daniel žiada o výmenu sadrokartónu na strope v miestnosti, ktorý sa vplyvom 

       zatekajúcej strechy zdeformoval. Poslanci rozhodli, že t. č. sa požadované interiérové  

       opravy nebudú realizovať z dôvodu, že nájomcovia si neplnia svoje povinnosti voči obci,  

       neplatia nájomné, poplatok za odpad, nevytvárajú fond opráv. 

 

11. Diskusia 

       Poslanci diskutovali o stave kultúrneho domu, jeho prevádzke a prenajímaní. Navrhli   

       predeliť ho  na dve časti:  veľkú sálu a malú sálu, oddeliť ho priečkou a dverami v chodbe  

       pri tzv. „štvorke“ z dôvodu, že pri prenájme malej sály, veľká sála nie je zabezpečená 

       proti  zneužívaniu. Ďalej poslanci navrhli odstrániť betónový sokel pred KD z dôvodu, že  

       je využívaný na sedenie a znečisťovanie priestoru odpadkami.  

 

 

12. Záver 

       Na záver zástupkyňa starostu obce poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie    

       ukončila. 

 

 

       Overovatelia:                                      Ing. Mária Makayová    ______________________ 

 

  

                                                                   Robert Perička  ______________________ 

  

 

       Zástupkyňa starostu obce                   Iveta Holková  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zapísala: Ľudmila Mršťáková                                          

                                         

 

                         

           
 


