
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného 

dňa 30. júla 2020 o 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Kuklove 

a z výjazdového pracovného stretnutia v osade Kruh 

 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila 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. Petícia občanov za povolenie hodových slávností 

4. Udelenie súhlasu s poskytnutím emailovej adresy – online školenie GDPR 

5. Žiadosť o prenájom telocvične pre skupinové cvičenie žien /p. Ondrušková/ 

6. Prehodnotenie nájomných zmlúv služobných bytov – vlastníctvo bytov 

7. Dohoda o grante WiFi4EU 

8. Pracovný výjazd – osada Kruh – zhodnotenie situácie stavu obecných bytov 

9. Návrhy riešení 

10. Diskusia 

11. 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. Lorencovú Vlastu a p. Peričku 

Roberta, za zapisovateľku Ivetu Holkovú.   

3. Petícia občanov za povolenie hodových slávností 

Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov, že dňa 29. júla 2020 bola obci doručená 

petícia, podaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov podpísaná 194 obyvateľmi, so žiadosťou o povolenie futbalového turnaja a hodovej 

zábavy v dňoch 15. augusta 2020 – 16. augusta 2020, s cieľom umožniť obyvateľom obce 



pokračovať v udržiavaní hodových tradícií, ktoré boli po dlhom čase v minulom roku opäť 

obnovené. 

Návrh uznesenia č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove prerokovalo petíciu doručenú dňa 29. júla 2020 za 

zmiernenie prijatých opatrení OZ v Kuklove v súvislosti s COVID-19 a povolenie 

futbalového turnaja a vonkajšej hodovej zábavy. 

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. 24/2020 BOLO prijaté 

Poslanci po diskusii vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu, poznatky o nedodržiavaní 

opatrení ako aj na skutočnosť, že areál bývalého futbalového ihriska nie je na obecnom 

pozemku a usporiadateľ nepredložil písomné súhlasy vlastníkov s usporiadaním verejnej 

akcie vzniesli námietky voči povoleniu usporiadania verejnej akcie a podujatie neschvaľujú. 

Návrh uznesenia č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove neschvaľuje usporiadanie verejného športového 

a kultúrneho podujatia v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 29. júla 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   

Uznesenie č. 25/2020 BOLO prijaté. 

4. Udelenie súhlasu s poskytnutím emailovej adresy – online školenie GDPR 

Zástupkyňa starostu oslovila poslancov s povinnosťou, ktorá im vyplýva z ich funkcie 

a súčasne s požiadavkou o absolvovaní online školenia o ochrane osobných údajov. Poslanci 

vyjadrili súhlas s poskytnutím svojich emailových adries pre poskytovateľa služby 

Osobnyudaj.sk za účelom absolvovania školenia – GDPR. Zároveň požiadali o spoločné 

absolvovanie  školenia na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 



5. Žiadosť o prenájom telocvične pre skupinové cvičenie žien /p. Ondrušková/ 

Zástupkyňa starostu obce predložila OZ žiadosť p. Ondruškovej o prenájom telocvične za 

účelom skupinového cvičenia pre ženy. Žiadosť bola schválená a súčasne bol navrhnutý  

poplatok za prenájom v sume  0,50 EUR za 1 osobu a 1 vstup. Ďalšie podmienky poskytnutia 

prenájmu je potrebné si dohodnúť na OÚ.  

Návrh uznesenia č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo prenajíma telocvičňu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 

rozvíjanie telovýchovy a športu pre občianky obce, poplatok 0,50 EUR/1 osoba/1 vstup. 

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. 26/2020 BOLO  prijaté. 

6. Prehodnotenie nájomných zmlúv služobných bytov – vlastníctvo bytov 

 Zástupkyňa starostu informovala poslancov o pracovnom stretnutí s JUDr. Filovou, ktoré 

bolo uskutočnené za účelom prehodnotenia nájomných zmlúv služobných a obecných bytov. 

Služobné byty v škole nachádzajúce sa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce boli v minulosti 

prideľované ešte v kompetencii bývalého Okresného úradu na čas výkonu funkcie. Poukázala 

na zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov 

a s bytovými náhradami, ktorý pojednáva o problematike služobných bytov, tzv. Bytový 

zákon a súčasne aj porušenie tohto zákona z dôvodu, že nájom služobného bytu môže byť len 

na dobu určitú počas vykonávania pracovného či služobného pomeru, čomu nezodpovedajú 

súčasné nájomné zmluvy. Poslanci sa zaoberali touto otázkou, poslankyňa p. Ing. Makayová 

navrhla zmeniť charakter služobných bytov na obecné byty.   

Návrh uznesenia č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje školské byty ponechať naďalej ako služobné byty pre 

pracovníkov obce a navrhuje upraviť výšku nájomného  za ich užívanie. 

 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. 27/2020 BOLO  prijaté. 



7. 

7. Dohoda o programe WiFi4EU 

Zástupkyňa starostu informovala poslancov o rokovaní so zástupcom spoločnosti VJ control, 

ktorá sa zaoberá dodávkami komunikačných IT riešení, a ktorá prejavila záujem 

spolupodieľať sa na projekte – realizácia WiFi4EU. 

Poslanci prerokovali uvedenú ponuku a po zvážení, vzhľadom na finančnú nákladnosť 

uvedeného projektu, súčasnú ekonomickú situáciu a naliehavé riešenie havarijných stavoch na 

majetku obce, riešenie problematiky zavedenia pitnej vody, realizáciu projektu WiFi4EU, na 

ktorý bol získaný grant, obec t. č.  pozastavuje.  

Návrh uznesenia č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove pozastavuje realizáciu projektu - Nástroj na prepájanie 

Európy /NPE/ - WiFi4EU. 

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 28/2020 BOLO  prijaté. 

8. Pracovný výjazd – osada Kruh – zhodnotenie situácie stavu obecných bytov 

Zasadnutie OZ ďalej pokračovalo výjazdom do osady Kruh. Poslanci sa oboznámili so 

situáciou obecných bytov – 12 b. j. nižšieho štandardu, s požiadavkami obyvateľov na 

pripojenie k dodávke pitnej vody a zároveň aj s nelegálne uloženou skládkou odpadu. 

9. Návrhy riešení  

Poslanec p.Pribyla navrhol monitorovať objekt čiernej skládky fotopascou, príp. kamerou. 

Pripojenie k dodávke pitnej vody je v riešení, projekt – zmena stavby pred dokončením – 

verejný rozvod vody v osade Kruh bol po zapracovaní pripomienok opätovne predložený 

BVS na posúdenie technických podmienok. 

Poslanci prešli jednotlivými bytmi, prediskutovali spolu s nájomcami nedostatky a závady na 

technickom vybavení bytov, skonštatovali, že strechy sú v havarijnom stave, najmä strecha na 

bytovom dome č. 330 a bude ju nevyhnutné opraviť. 

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo vyčlení z rozpočtu obce finančné prostriedky na dokončenie prác 

spojených s prístupom k pitnej vode a na výmenu strešnej krytiny na bytovom dome č. 330. 

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 29/2020 BOLO  prijaté.  

10. Diskusia 

Ďalšie riešenia technického stavu bytov, platenie nájomného, zohľadnenie financií 

investovaných na dokončenie  obecných bytov nájomcami budú  prehodnotené na ďalšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

11.Záver 

Na záver zástupkyňa starostu obce p. Holková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

OZ ukončila. 

 

Overovatelia:       Lorencová Vlasta         __________________________ 

Perička Robert             __________________________ 

 

Zástupkyňa starostu obce:      Iveta Holková               _________________________ 

 

 

 

Zapísala: Iveta Holková                         


