
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 7. februára 2013 

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, privítal 

prítomných poslancov  (podľa prezenčnej listiny).  

 

1. Zahájenie 

2. Kontrola plnenia uznesenia a zápisnice 

3. Určenie overovateľov zápisnice  

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 

5. Správa kontrolóra obce za rok 2012, plán činnosti kontrolóra obce na I. 

polrok 2013 

6. Žiadosti MO SČK,  MO Jednoty dôchodcov Kuklov, Kultúrny spolok 

KUKLOVJANÉ 

7. Diskusia  

8. Návrh na schválenie uznesenia 

9. Záver 

 

Navrhovaný program poslanci hlasovaním jednomyseľne schválili s počtom 7 

hlasov.  

 

2. Kontrola plnenia uznesenia a zápisnice 

Starosta obce prečítal zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, bola 

vykonaná kontrola uznesení. K predloženej zápisnici  a k uzneseniu nemal nikto 

výhrady, obsahovala všetky náležitosti. 

 

3. Určenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice p. starosta určil:   p. Ľubomír Novák  

   p. Vladimír Filípek 

 

4.  Návrh rozpočtu obce na rok 2013  

K predloženému návrhu rozpočtu na rok 2013 starosta obce podal výklad, že 

rozpočet je predložený ako prebytkový s tým, že podľa potreby bude upravený. 

Príjmová časť je vypracovaná podľa skutočnosti predchádzajúceho obdobia. 

Starosta obce sa vyjadril k položkám výdavkovej časti rozpočtu s tým, že 

rozpočet obsahuje všetky zámery, ktoré boli na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách prediskutované a to :   

- oprava KD 

- oprava cesty za Humnama 

- cintorín – oprava  múra  

ďalej sa vyjadril, že rozpočet je vypracovaný na reálnych základoch v príjmovej 

a výdavkovej časti.  



Starosta oboznámil poslancov, že v roku 2012 bola z KŠÚ dotácia vzhľadom na 

počet žiakov bola  45000  € pre ZŠ. Z dôvodu poklesu žiakov v školskom roku 

2012/2013 je vyčíslená dotácia na 39 000  €.  

Krátky výklad k rozpočtu podala aj p. Mršťáková s tým, že boli vyzvaní 

poslanci k pripomienkam ak si želajú určité vysvetlenie k jednotlivým položkám 

rozpočtu. Rozpočet je súčasťou zápisnice. Po krátkej diskusii poslanci rozpočet 

schválili jednomyseľne a bez  pripomienok počtom hlasov 7. 

Výdavky starosta vysvetlil podrobne k jednotlivým položkám:  

 

5. Správa kontrolóra obce za rok 2012, plán činnosti kontrolóra obce na 

 I. polrok 2013 

Kontrolórka obce sa pre chorobu ospravedlnila. Jej správu o činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2012 podal starosta  obce. Starosta oboznámil poslancov 

i s predloženým plánom činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013 – poslanci 

predložený plán jednomyseľne počtom hlasov 7 schválili.  

 

6. Žiadosti MO SČK,  MO Jednoty dôchodcov Kuklov, Kultúrny spolok 

KUKLOVJANÉ 

Na základe doručených žiadostí o transfer miestnym organizáciám starosta obce 

navrhol spoločne čiastku 1200 €. Poslanci tento návrh o poskytnutie transferu 

organizáciám vo výške 1200 € jednomyseľne schválili. 

 

7. Diskusia 

V krátkej diskusii poslanci navrhli aby bola zrealizovaná senzorová lampa pri 

vchode do budovy ZŠ aj pri vchode z boku do MŠ. 

 

8.Návrh uznesenia 

Na záver programu podal starosta obce návrh uznesenia (priložený k zápisnici) 

Dal hlasovať, kto je za predložený návrh uznesenia č. 1/2013 – poslanci tento 

návrh jednomyseľne počtom hlasov 7schválili. 

 

9.Záver 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom  a zasadnutie ukončil.  

 

Overovatelia: p. Ľubomír Novák   ...................................... 

 

                              p. Vladimír Filípek  ..................................... 

 

 

 Šimkovič Štefan 

  starosta obce 
 



U z n e s e n i e   č. 1/2013 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 7. februára 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov 
 

 

 

1. Schvaľuje: 

a) rozpočet obce na rok 2013  

b) plán činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na I. polrok 2013 

 

 

2. Vzalo na vedomie: 

a.) správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012 

 

 

 

 

 

                           

Overovatelia:    p. Ľubomír Novák   .................................................. 

  

      p. Vladimír Filípek  ................................................. 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Štefan Šimkovič 

       starosta obce 

 

 

 

 
 


