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Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného dňa 

31. januára 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 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. Oboznámenie s projektovou dokumentáciou a krycím listom nákladov, týkajúcich sa  
       zmeny stavby pred dokončením Verejný rozvod vody – 12 b. j.  nižšieho štandardu   
       a technickej vybavenosti Kuklov - Kruh  
  4. Oboznámenie sa s návrhom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie   
      v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne  
      nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 
  5. Predloženie dôvodovej správy k návrhu projektu „Výdajňa pitnej vody na kreditný odber  
       a zavedenie predplatných vodomerov v 12 b. j. nižšieho štandardu“ 
  6. Diskusia 
  7. 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. Dušana Mihála a p. Milana   
     Olejníka,  za zapisovateľku Ľudmilu Mršťákovú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

3. Oboznámenie s projektovou dokumentáciou a krycím listom nákladov, týkajúcich sa  
     zmeny stavby pred dokončením Verejný rozvod vody – 12 b. j. nižšieho štandardu  
     a technickej vybavenosti Kuklov - Kruh 
     Žiadosť o poskytnutie dotácie je spracovaná na základe Výzvy č. p: USVRK-KUS-2019/001687-001  
      na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych 
      a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020,    
      vyhlásenej 18. 12.2019 , s termínom ukončenia predkladania žiadosti 03.02.2020, gestorom je  
      splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 
 

     Návrh uznesenia č.  1/2020 
     Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s c h v á l i l o    predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie   
     na základe výzvy č. p. USVRK-KUS-2019/001687-001 pre projekt „Výdajňa pitnej vody na  
     kreditný odber a zavedenie predplatných vodomerov v 12 b. j. nižšieho štandardu“   
     v osade Kruh. 
     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. 1/2020  BOLO prijaté. 
 
 4. Oboznámenie sa s návrhom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie   
     v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne  
     nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 
      
      Projekt bude realizovaný v časti obce Kuklov – osada Kruh. Prístup k pitnej vode bude realizovaný  
      pre obyvateľov 12 b. j. po realizácii zmeny stavby pred dokončením podľa súčasného projektu na  
      základe predplatných vodomerov na kreditný odber a pre ostatných obyvateľov osady formou  
      výdajného automatu na pitnú vodu prostredníctvom kreditných kariet, čím budú mať občania.  
 
      MRK zabezpečený nepretržitý prístup k pitnej vode. V súčasnosti je v danej lokalite problematická  
      situácia s prístupom k pitnej vode. Cieľovú skupinu projektu tvoria domácnosti a ich členovia  
      v počte cca 100 osôb. 
      Prínosom projektu je zabezpečenie vody pre všetkých ako základnej potreby pre život človeka,    
      uplatnenie práva ľudí prístupu k zdrojom, možnostiam a príležitostiam, eliminovanie rizík  
      spojených s možným výskytom a šírením rôznych ochorení a epidémie, dodržanie základných  
      hygienických návykov a zlepšenie finančnej gramotnosti MRK. 
 
Projekt zahŕňa nasledovné aktivity: 
Polohopisné a výškopisné zameranie pred zmenou stavby pred dokončením                        580,00 EUR 
Projektové práce „12 b. j. nižšieho štandardu a technická vybavenosť Kuklov-Kruh“          2160,00 EUR 
Rozpočet SO 04-Verejný rozvod vody-Zmena stavby pred dokončením 01.2020                26773,96 EUR 
Rozpočet prípojka NN k výdajnému stojanu vody                                                                        2884,17 EUR 
Spolu:                                                                                                                                                 32398,13 EUR 
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      Projekt zahŕňa: zemné práce, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, rúrové 
      vedenie, ostatné konštrukcie a práce, zdravotechniku, nátery,  inštaláciu vodomerov, prepojenie  
      na počítačový systém, káblovú prípojku NN pre exteriérový výdajný stojan vody. 

 
     Návrh uznesenia č. 2/2020 
     Obecné zastupiteľstvo Kuklov   s ú h l a s í    so zabezpečením povinného  
     spolufinancovania projektu, t. j. minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov a so  
     zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel  
     medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
     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. 2/2020  BOLO  prijaté. 
      
5. Predloženie dôvodovej správy  k návrhu projektu „Výdajňa pitnej vody na kreditný  
     odber a zavedenie predplatných vodomerov v 12 b. j. nižšieho štandardu“         
     Zástupkyňa starostu p. Holková prečítala  Dôvodovú správu k návrhu projektu. Dôvodová  
     správa priložená k zápisnici. 
     Poslanci dôvodovú správu k návrhu projektu vzali na vedomie. 
 
6. Diskusia 
       Poslanci diskutovali o stave pohľadávok obce – o výške nedoplatkov občanov za daň   
       z nehnuteľností a poplatky za odpad a psa. 
       Poslankyňa p. Lorencová navrhla, aby bol zverejnený zoznam neplatičov v obci. S týmto   
       návrhom súhlasili všetci poslanci. 
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   
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7.  Záver 
     Na záver zástupkyňa starostu obce poďakovala prítomným poslancom a zasadnutie    
     ukončila. 
 
 
      Overovatelia:                                      Dušan Mihál 
  
 
 
 
                                                                  Milan Olejník 
  
 
 
 
 
       Zástupkyňa starostu obce                  Iveta Holková 
 
 
 
       Zapísala: Ľudmila Mršťáková                                          

                                         
 
                         
           
 


