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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného dňa 20. februára 
2020 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila zástupkyňa starostu obce p. Iveta Holková, 
privítala prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny), konštatovala, že je  prítomných 
šesť  poslancov, OZ je uznášaniaschopné. 
Prítomní: Lorencová Vlasta, Ing. Makayová Mária, Mihál Dušan, Olejník Milan, Perička 
Robert, Ospravedlnený:  Pribyla Jozef 
Program zasadnutia: 
    1. Otvorenie 
    2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
    3. Návrh dodatku k VZN 2/2016 o odpadoch – o zriadení zberného miesta na spätný zber   
        pneumatík 
    4. Informácie o vyhlásených výzvach 
    5. Prerokovanie žiadostí občanov 
    6. Informácie zo zasadnutia valného zhromaždenia MAS Záhorie, o.z. a Klubu starostov   
        okresu Senica 
    7. Novela  zákona o pohrebníctve 
    8. Plán kultúrnych podujatí 
    9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
  10. Rôzne 
  11. Diskusia 
  12. Záver 
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 NIE    

 

Navrhnutý  program BOL schválený. 

 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 Za overovateľov zápisnice zástupkyňa starostu určila p. Vlastu Lorencovú a p. Ing. Máriu    
 Makayovú,  za zapisovateľku Ľudmilu Mršťákovú. 
 
3. Návrh dodatku  k VZN č.- 2/2016 o odpadoch – zriadenie zberného miesta na spätný    
zber pneumatík 
Obci sa podarilo nájsť odberateľa na spätný zber pneumatík. Posledným krokom 
k podpísaniu zmluvy s odberateľom ELT MANAGEMENT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o je okrem 
podmienok, ktoré už obec zabezpečila (oplotenie areálu, zabezpečenie manipulačného 
pracovníka) prijatie dodatku k VZN o odpadoch a zriadení zberného miesta na spätný zber 
pneumatík.. 
Zástupkyňa starostu p. Holková predložila dodatok  k VZN o odpadoch: 
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Obec Kuklov zriaďuje zberné miesto na spätný zber pneumatík. Pneumatiky môžu občania      
odovzdať na zbernom mieste bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez  
ráfikov a diskov. Obec, ako prevádzkovateľ zberného miesta, má právo prevzatie  
 pneumatík odmietnuť pri nedodržaní všeobecných podmienok prevádzky zberných miest  
 alebo za takých okolností, keď možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky    
 pochádzajú  priamo od konečného používateľa 
 Poslanci návrh dodatku k VZN jednohlasne prijali. 
   
    Návrh uznesenia č. 3/2020 
     Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o   predložený Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016   
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 NIE    

Uznesenie č. 3/2020  BOLO prijaté. 
 
 4. Informácie o vyhlásených výzvach 
Žiadosť o dotáciu – výzva úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
2019/001687-0010 výdajňa pitnej vody na zabezpečenie výdajného automatu pitnej vody 
a odber vody na čipové karty  v 12 b.j. v rómskej osade bol podaný. Pri predložení žiadosti 
o povolenie zmeny stavby pred dokončením OU Senica – odbor životného prostredia 
vzniesol námietky k žiadosti s tým, že stavba je skolaudovaná.  
                     - - - 
TTSK bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt – Všetky deti sú si rovné“  - 
náučný  interaktívny a zábavný projekt, ktorého cieľom je upevnenie vzťahov detí rómskej 
komunity a majority, zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu a hravou formou zapojiť deti 
a rodičov do zábavného programu.  
Celkové náklady  1 340 €, obec 10% spoluúčasť 134 €. 
                - - -  
Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov, že úrad vlády SR vyhlásil výzvu na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov. Z dôvodu, že 
pamätník osloboditeľov 2 sv. vojny je zdemolovaný a obci bola táto skutočnosť vytknutá aj zo 
strany vojnových veteránov a TTSK zástupkyňa starostu uviedla i napriek tomu, že pozemok 
pod pamätníkom nie je vo vlastníctve obce, ale v registri „C“ sme jeho nájomcom, obec 
žiadosť o dotáciu podá.  
Ďalej zástupkyňa starostu informovala, že MF SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti 
o dotácie o.i. na individuálne potreby obcí – na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej 
samosprávnych pôsobností a to najmä na riešenie havarijných situácii na majetku obce, na 
rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce a údržbu budov, miestneho rozhlasu, verejného 
osvetlenia v majetku obce. Uviedla, že obec by sa mohla uchádzať o poskytnutie tejto 
dotácie.  
Poslanci k tejto téme viedli  obšírnu  diskusiu, poukázali na skutočnosť, že nehnuteľnosti 
majetku obce KD, DS, budova ZŠ sú v zanedbanom a havarijnom stave.  
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V kultúrnom dome je v havarijnom stave celá elektroinštalácia, zastaralé osvetlenie, do 
budovy ZŠ zateká – strecha je celá  v dezolátnom stave. 
Poslanci sa vyjadrili, že by bolo t.č. potrebné riešiť elektroinštaláciu v KD, jednohlasne 
súhlasia s podaním žiadosti na  MF SR o dotáciu na projekt Rekonštrukcia elektroinštalácie 
a osvetlenia v KD Kuklov. Zástupkyňu starostu obce poverili zabezpečením vypracovania 
projektu  a podaním žiadosti o dotáciu na MF SR. 
 
     Návrh uznesenia č.4 /2020 
Obecné zastupiteľstvo Kuklov    s c h v a ľ u j e   podanie žiadosti na MF SR o dotáciu na 
Rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia v KD Kuklov. Súčasne   p o v e r u j e   zástupkyňu 
starostu obce p. Holkovú zabezpečiť projekt  na rekonštrukciu a podie žiadosti na MF SR. 
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 NIE    

Uznesenie č.  4 /2020  BOLO  prijaté. 
      
5. Prerokovanie žiadostí občanov 
Obyvatelia obecných bytov v osade KRUH podali žiadosti : 
 -   Daniel Miroslav č.329 požiadal o výmenu vchodových dverí  
 -   Daniel Jozef č. 328   žiada o výmenu okna 
 -  Malíková Soňa č. 330 požiadala o dostavbu podkrovia   
Poslanci diskutovali o problémoch v nájomných bytoch nižšieho štandardu, byty neboli       
 riadne dokončené, niektorý stavebný  materiál bol pravdepodobne nekvalitný čo sa     
 postupom času odzrkadlilo na ich stave. 
 Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Mihál  uviedol, že nájomníci by sa tiež  mali podieľať na    
 drobnej údržbe bytov a sú povinní si voči obci plniť svoje finančné záväzky.  Dlžníkom obec     
 vyhovie v ich žiadostiach,  až keď uhradia dlhy voči obci. Poslanci s jeho návrhom jednotne   
 súhlasili. Konštatovali, že opravy sa budú realizovať iba v tých bytoch , ktorých nájomcovia 
majú uhradené záväzky voči obci. OZ schvaľuje výmenu okna p. Jozefovi Danielovi.  
- Malíková Jarmila č. 85 požiadala o opravu vjazdu k jej rodinnému domu. Zástupkyňa 
starostu obce uviedla, že podnet prerokovala spoločne so Stavebným úradom Šaštín – Stráže 
so záverom, že vjazd k rodinnému domu užíva vlastník domu a je v jeho záujme aby si opravu 
zrealizoval sám. Tiež vzhľadom na skutočnosť, že p. Malíková si neplní záväzky voči obci ( dlh 
na poplatku KO a DSO a na dani z nehnuteľností) nie je možné riešiť opravu vjazdu k jej 
nehnuteľnosti ani formou poskytnutia výpomoci. 
-Zemanová Darina, č. 175 a Harvan Mariám č. 243 požiadali o finančný príspevok na 
zakúpenie palivového dreva. Poslanci skonštatovali, že sú taktiež dlžníkmi za miestne 
poplatky a dane, preto im obec neposkytne finančný príspevok, avšak na preklenutie ťaživej 
situácie im bude poskytnuté drevo z plánovaného výrubu drevín v obci.  
 
Návrh uznesenia č.  5 /2020 
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Obecné zastupiteľstvo Kuklov    n e s c h v a ľ u j e    žiadosť Miroslava Daniela, žiadosť Sone 
Malíkovej, žiadosť Jarmily Malíkovej, žiadosť Mariána Harvana a žiadosť Dariny Zemanovej. 
Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v a ľ u j e   žiadosť Jozefa Daniela. 
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 NIE    

Uznesenie č. 5 /2020   BOLO  prijaté 
 
6. Informácia zo zasadnutia Valného zhromaždenia MAS Záhorie, o. z.  a Klubu starostov   
okresu Senica 
Valné zhromaždenie schválilo členský príspevok  na rok 2020 v sume 0,50 EUR na jedného  
obyvateľa + 30 EUR obec 
Zástupkyňa starostu obce informovala o nepriaznivej finančnej situácií v MAS Záhorie. Na 
pracovnom stretnutí boli predložené správy o činnosti spoločných úradov pre obce. Boli 
predložené na schválenie návrhy projektov :  Výzva  TTSK na podporu regionálneho rozvoja  

- projekt informačné centrum Šaštín Stráže 
- projekt lanové centrum pre deti – Senica-Kunov  

Starostovia hlasovaním schválili projekt lanového centra pre deti Senica – Kunov  
 
7. Novela zákona o pohrebníctve 
S účinnosťou od 1. 1. 2020 bol zákonom č. 398/19 Z.z. novelizovaný zákon č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve. 
Jednou z najdôležitejších zmien je, že obec má právo sama ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 m od hranice pozemku 
pohrebiska, taktiež určiť pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so 
zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné 
v ochrannom pásme pohrebiska vykonávať počas pohrebu. 
Poslanci sa jednomyseľne vyslovili, že nepovažujú za dôležité prijať VZN o pohrebisku. 
 
8. Plán kultúrnych podujatí 
-  Pán Lukáš Dobša požiadal o možnosť usporiadania fašiangovej zábavy a fašiangovej 
   zabíjačky v sobotu 22. 2. 2020 –    Kuklovský fašang 
-  Pán Jozef Malík požiadal o usporiadanie Jozefovskej zábavy v piatok 20. 3. 2020. 
-  Folklórna skupina Kuklovjané plánuje usporiadať 27. 6. 2020 Hornozáhorácke slávnosti 
Poslanci OZ nemali výhrady k plánovaným podujatiam. 
 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
     Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Mihál predložil správu o kontrolnej činnosti  za rok 2019 
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Návrh uznesenia č.6 /2020 
Obecné zastupiteľstvo Kuklov    v z a l o    n a   v e d o m i e   správu hlavného kontrolóra obce  
o kontrolnej činnosti  za 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 NIE    

Uznesenie č. 6/2020 bolo vzaté na vedomie 
 
10. Rôzne 
Zástupkyňa starostu obce  informovala poslancov o vykonaných prácach v mesiacoch január 
a február 2020 - v ZŠ boli  zrekonštruované schody a časť chodby, na WC pre dievčatá bolo 
vymenené linoleum, miestnosť bývalej šatne na poschodí so súhlasom riaditeľky školy bola 
predelená priečkou, čím vznikli dve miestnosti -  technická miestnosť pre potreby obecného 
úradu a sklad.   
 
Víchrica na železničnej zastávke vyvalila prístrešok, pričom bol poškodený panelový plot  pri 
rodinnom dome. Vlastníčka domu p.  Katarína Bílska výrazne nalieha na okamžité 
odstránenie vzniknutej škody na jej majetku. Prístrešok na železničnú zastávku umiestnila 
„obec“ v 90-tych rokoch minulého storočia, nakoľko sa občania sťažovali, že sa na zastávke 
nie je možné  ukryť pred nepriazňou počasia a Železničná spoločnosť potrebu prístrešku 
neriešila. Poslanci diskutovali o tejto udalosti a zhodli sa, aby sa „obec“ pokúsila vzájomne 
dohodnúť s vlastníčkou Katarínou Bílskou, poskytnúť materiál na opravu a práce si zabezpečí 
svojpomocne. Prístrešok nebol ukotvený do zeme, iba voľne položený. Poisťovňa s ktorou 
má obec uzavretú poistnú zmluvu udalosť vyhodnotila ako škodu spôsobenú vyššou mocou, 
na základe čoho nevznikol obci nárok na poistné plnenie. 
 
Obec eviduje množstvo  nedoplatkov na KO a DSO a dani z nehnuteľností, nevrátené 
návratné sociálne výpomoci z minulých období. Poslanci vyjadrili súhlas, aby boli dlžníci 
zverejnení. 
Dlžníkom sú v súčasnosti zasielané upomienky a v prípade dohody medzi obcou a dlžníkom  
vystavované splátkové kalendáre. 
Zástupkyňa starostu navrhla vypracovať internú smernicu k vymáhaniu nedoplatkov 
a štvrťročne kontrolovať plnenie úhrad nedoplatkov a tieto predkladať na rokovanie OZ.  
 
11. Diskusia 
Bolo predložené vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 spojené  s nákladmi za 
prečerpávanie odpadovej vody za objekt budovy ZŠ, MŠ , OÚ a dvoch bytových jednotiek 
s tým, že oproti minulým rokom prudko stúpol nárast spotreby energie takmer o 100 %.  
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Na spotrebe by sa mali podieľať všetci odberatelia, teda aj nájomcovia bytových jednotiek. 
Bol podaný návrh na prešetrenie príčiny tohto stavu. 
Pani Pradličková na záver poukázala na množstvo psov pohybujúcich sa voľne po obci. 
 
12. Záver 
Na záver zástupkyňa starostu obce p. Holková poďakovala  prítomným za účasť a zasadnutie 
OZ ukončila. 
 
Overovatelia:                                   Vlasta Lorencová    _____________________ 
  
                                                         Ing. Mária Makayová _____________________ 
  
 
Zástupkyňa starostu obce                 Iveta Holková  _____________________ 
        
Zapísala: Ľudmila Mršťáková                                        


