
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 1. októbra  2013 

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, privítal 

prítomných poslancov  (podľa prezenčnej listiny).  

Ospravedlnení: p. Filípek, p. Rehák  

 

 

1. Zahájenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Memorandum o konsolidácii verejných výdavkov 

5. Informácia o Darovacej zmluve medzi Obcou Kuklov a Urbárskou  

spoločnosťou a ďalšom postupe činnosti prác 

6. Vytvorenie komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk na rekonštrukciu 

cinorinského múru  

7. Informácia o súčasnom stave rekonštrukcie cesty  za Humnama 

a rekonštrukcie KD 

8.  Žiadosť Esoplast Kuklov 

9.  Diskusia  

10. Návrh na schválenie uznesenia 

11. Záver 

 

Navrhovaný program poslanci hlasovaním jednomyseľne schválili s počtom 5 

hlasov.  

 

2. Kontrola plnenia uznesenia a zápisnice 

Zástupkyňa starostu obce p. Kocichová  prečítala zápisnicu z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, bola vykonaná kontrola uznesení. K obsahu 

zápisnice  nemal nikto výhrady. 

Starosta obce podal poslancom tieto informácie: 

 v autobusových zastávkach boli namontované lavičky 

 od septembra 2013 prišlo k zmene  - Školský klub detí bol dočasne 

pozastavený. P. učiteľka bola presunutá do materskej školy, nakoľko 

v MŠ vzrástol počet detí.  

V minulom týždni sa v obci  vyskytla správa, že nechcú do MŠ prijať 

ďalšie dieťa, lebo MŠ je plno obsadená. Starosta obce bol celý týždeň 

v zahraničí a hneď po návrate tieto skutočnosti vyvrátil. Materská škola 

kapacitne postačuje minimálne na 20 detí, v prípade potreby táto kapacita 

za daných podmienok môže byť zvýšená na 25 detí. Materskú školu toho 

času priemerne navštevuje okolo  14 detí.  

 



 

3. Určenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice p. starosta určil:   p. Monika Polláková   

   p. Anna Olejníková 

 

 

4.  Memorandum o konsolidácii verejných výdavkov 

V súvislosti s podpísaným memorandom medzi vládou SR a ZMOS o znížení 

verejných výdavkov pre rozpočtový rok 2013 je nutné dodržiavať finančnú 

disciplínu zameranú na to, aby neboli prekročené výdavky oproti minulému 

roku. Vláda svojimi vyhláseniami a priamo aj premiér SR vyhlasujú, že pokiaľ 

nebudú znížené výdavky, prikročia k radikálnemu opatreniu - k percentuálnemu 

zníženiu podielových daní 2014. Tento záväzok je z pohľadu obcí nezáväzný, no 

tlakom na znižovanie podielových daní sú obce donútené postupovať podľa 

memoranda, čo v praxi znamená ,že aj keď obce majú ušetrené peniaze, nemôžu 

tieto peniaze použiť. Preto z tohto dôvodu sme donútení neprekročiť výdavky 

predchádzajúceho roka. 

 

5. Informácia o Darovacej zmluve medzi Obcou Kuklov a Urbárskou  

spoločnosťou a ďalšom postupe činnosti prác 

Starosta obce predložil vypracovanú, podpísanú darovaciu zmluvu, s jej 

obsahom sa všetci prítomní oboznámili. Ďalej informoval o zverejnenej výzve 

na predloženie cenových ponúk. Túto výzvu starosta poslancom prečítal, s jej 

obsahom sa oboznámili. Vo výzve boli dva varianty na predloženie cenových 

ponúk. Je to zákazka podprahová s nízkou cenou.  

 

6. Vytvorenie komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk na rekonštrukciu 

cinorinského múru  

Za urbársku spoločnosť boli predbežne určení :  p. Ladislav Mráz, p. František 

Lorenc a p. Jozef Šimek. Starosta podotkol, že za obec by bolo potrebné do 

komisie určiť aspoň dvoch členov. Po krátkej všeobecnej diskusii boli navrhnutí: 

kontrolórka obce Mária Somolániová a poslanec Ľubomír Novák. Poslanci 

jednohlasne týchto dvoch členov schválili.  

 

7. Informácia o súčasnom stave rekonštrukcie cesty  za Humnama 

a rekonštrukcie KD 

Dodávateľ po telefonických výzvach konečne pristúpil k podpisu Zmluvy 

o dielo, v ktorej je presný termín na začatie a ukončenie prác. Zo strany firmy 

a konkrétne majiteľa p. Jureňu  je celkový prístup neštandardný , 

nepochopiteľný, nakoľko mu bola prvá písomná výzva doručená okamžite po 

posúdení cenových ponúk. Menovaný majiteľ pri podpise vyhlásil, že zákazku 

pre nich v subdodávke vykoná firma Strabak, za rovnakých podmienok, ako je 



uvedené v zmluve. Pokiaľ nebudú zmluvné podmienky dodržané, obec bude 

nútená  vyžadovať zmluvné sankcie.  

Kultúrny dom  - z dôvodu podmienok memoranda, práce na fasáde budú musieť 

byť odložené do roku 2014- z dôvodu z vyššie uvedeného neprekročenia 

výdavkov oproti roku 2012. 

8. Žiadosť Esoplast Kuklov 

Esoplast Kuklov požiadal o možnosť zaplatenia dane z nehnuteľností formou 

zákazky -  výmeny vchodových dverí v KD. Starosta podal informáciu, že 

pokiaľ je to pre Esoplast výhodné, malo by to byť výhodné aj pre obec. Takže 

v cenovej ponuke by to malo byť zohľadnené. Aj keď OZ túto žiadosť odsúhlasí 

i napriek tomu musia byť predložené cenové ponuky od viacerých firiem.   

 

9.Diskusia 
starosta obce informoval poslancov o predbežnom záujme  p. Dušana Sedláka  č. 

126 odkúpiť budovu bývalej mliekarne, ktorá susedí s jeho nehnuteľnosťou.  

Pred podaním žiadosti by chcel vedieť či je to možné a za akých podmienok.  

Poslanci to vzali na vedomie a vyjadrili sa zhodne, že je to možné, pre obec je 

táto budova nepotrebná a v zlom stave. Jej využiteľnosť je obmedzená svojim 

umiestnením. OZ sa bude touto záležitosťou zaoberať až po podaní písomnej 

žiadosti od p. Sedláka. 

 

10.Návrh na schválenie uznesenia 

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

Dal hlasovať, kto je za predložený návrh uznesenia č. 4/2013 – poslanci tento 

návrh jednomyseľne počtom hlasov 5chválili. 

 

11.Záver 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 

ukončil.  

 

 

Overovatelia: p. Monika Polláková    ...................................... 

 

                              p. Anna Olejníková       ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šimkovič Štefan 



           starosta obce 

 

 

U z n e s e n i e   č. 4/2013 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 1. októbra 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov 
 

 

 

1. Schválilo: 

a) žiadosť Esoplastu Kuklov 

 

2. Vzalo na vedomie: 

a.) informáciu o memorande o konsolidácii verejných výdavkov 

b.) podpis darovacej zmluvy 

c.) informáciu o podpise zmluvy na rekonštrukcie cesty za Humnama 

 

3. Delegovalo: 

a.) do komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk na rekonštrukciu cintorínskeho 

múru kontrolórku obce Máriu Somolániovú , poslanca Ľubomíra Nováka 

 

 

 

 

                           

Overovatelia:    p. Monika Polláková .................................................. 

  

      p. Anna Olejníková  ................................................. 

 

        

 

 
 

 

 

       Štefan Šimkovič 

       starosta obce 

 

 

 



 


