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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného dňa  

23. júla 2020 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

 
1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila zástupkyňa starostu obce p. Iveta Holková, 

privítala prítomných hostí, p. prokurátora JUDr. Ing. Milana Budjača PhD.,  a poslancov 

(podľa prezenčnej listiny), konštatovala, že je prítomných 5 poslancov, p. Pribyla a p. 

Lorencová - ospravedlnení, OZ je uznášania schopné. 

Prítomní: Ing. Makayová Mária, Mihál Dušan, Olejník Milan, Perička Robert,   

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Prerokovanie protestu prokurátora – VZN č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v  

      obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov a návrhu náhrady VZN o určení 

      pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov 

      č. 2/2020 

  4. Kontrola plnenia uznesení 

  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok 

  6. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kuklov za rok 2019  

  7. Rôzne 

  8. Diskusia 

  9. Záver 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Navrhnutý  program BOL schválený. 

 

Zástupkyňa starostu Iveta Holková doplnila navrhnutý program a zmenila poradie bodov 

programu nasledovne: 

 

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Prerokovanie protestu prokurátora – VZN č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v  

      obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov a návrhu náhrady VZN o určení 

      pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov 

      č. 2/2020 

  4. Upozornenie prokurátora na porušenie §4 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990  

      Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – O organizácií miestneho referenda 

  5. Kontrola plnenia uznesení 

  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok 

  7. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kuklov za rok 2019  
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  8. Rôzne 

  9. Diskusia 

10. Záver 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

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. Dušana Mihála  a p. Ing. Máriu 

Makayovú, za zapisovateľku Zuzanu Šimekovú.     

 

3. Prerokovanie protestu prokurátora – VZN č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v  

obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov a návrhu náhrady VZN 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Kuklov č. 2/2020 

Zástupkyňa starostu obce dala slovo p. prokurátorovi  JUDr. Ing. Milanovi Budjačovi PhD., 

ktorý objasnil poslancom protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Kuklov č. 3/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb 

na území obce Kuklov, prijatého Obecným zastupiteľstvom v Kuklove dňa 29.01.2008 

uznesením č. 1/2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.02.2008. Preskúmaním bolo zistené, 

že pri prijímaní VZN bol porušený § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení zákona č. 335/2007 Z.z.,  a ktorého ustanoveniami  

- čl. II ods. 1 ods. 2, ods. 7 

- čl. III ods. 1  v časti slov, hlavného kontrolóra obce 

- čl. III ods. 2 

boli porušené ustanovenia 

- § 6 ods. 1, § 18d ods. 2, § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

- § 15 ods. 1, ods. 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

- § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov 

prokurátor navrhuje všeobecne záväzné nariadenie zrušiť a nahradiť novým VZN. 

 

Návrh uznesenia č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. Pd 

67/20/2205-3 zo dňa 29.06.2020 a týmto zrušuje VZN obce Kuklov č. 3/2008 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kuklov. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    
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Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 15/2020 BOLO prijaté 

 

Návrh uznesenia č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznieslo prijať zmeny navrhnuté okresným prokurátorom 

a zapracovať ich do VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Kuklov. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 16/2020 BOLO prijaté. 
 

4. Upozornenie prokurátora na porušenie § 4 ods. 3 písm. m) a ods. 5 písm. a) štvrtý bod 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ku ktorému 

došlo pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda s pôsobnosťou na 

území Obce Kuklov. 

Okresná prokuratúra Senica vykonala v Obci Kuklov previerku zachovania zákonnosti pri 

prijímaní všeobecne záväzného nariadenia obce o podrobnostiach o organizácii miestneho 

referenda podľa § 4 ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 369/1990 Zb. Obec nemá takéto VZN 

prijaté, od  roku  2018 mala obec povinnosť takéto VZN prijať.  

 

Návrh uznesenia č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo vyhovuje upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. zn. 

Pd 92/20/2205-3 zo dňa 15.07.2020  

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 17/2020 BOLO prijaté. 

 

Návrh uznesenia č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo ukladá obci povinnosť vypracovať s usmernením Okresnej prokuratúry 

Senica Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda. 
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HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Uznesenie č. 18/2020 BOLO prijaté. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Informáciu podala zástupkyňa starostu p. Holková: 

 
Žiadosť o dotáciu  – na podporu prístupu k pitnej vode v róm. osade  je v riešení . Zástupkyňa starostu 

obce  mala pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti  A4A Agency 4 academy Bratislava, ktorému 

bola predložená projektová dokumentácia stavby, projekt stavby a materiál k prípojke NN. Po 

oboznámení sa s materiálom, informovali zástupkyňu starostu o tom, že nemajú záujem o spoluprácu 

a upozornili ju, že obec z predmetného fondu už čerpala finančné prostriedky.  Momentálne je  

prepracovaný nový projekt, i napriek tomu ho obci BVS 3x vrátila. Napokon p. Holková požiadala p. 

Buriana, ktorý je stavebný dozor na Komunitnom centre, či by obci bol nápomocný pri komplexnej 

realizácii  (žiadosti, projekt,...) k prístupu pitnej vody v rómskej osade. 

Žumpy v rómskej osade boli vymenené v 29. týždni, náklady budú vyčíslené po fakturácii  na ďalšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

V 31. týždni má zástupkyňa starostu obce rezervované stretnutie s právničkou JUDr. Filovou, kde 

bude prerokované nájomné v nájomných a služobných bytoch. 

2 čerpadlá z prečerpávačky odpadových vôd pri služobných obecných bytoch boli opravené ( 1x 

oprava, 1x celková údržba) 

Zástupkyňa starostu obce podpísala zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby so 

spoločnosťou  Osobnýúdaj.sk, ktorá vyplynula z článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, 

a voľnom pohybe takýchto údajov ( nariadenie GDPR). 

Bola zmodernizovaná web stránka obce.  

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 2. polrok  
Návrh plánu  kontrolnej činnosti bol poslancom obecného zastupiteľstva odoslaný vopred 

pred zasadnutím. 

 

Návrh uznesenia č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove berie na vedomie návrh plánu hlavného kontrolóra obce 

Kuklov na 2. polrok. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   
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Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Uznesenie č. 19/2020 BOLO prijaté. 
 

7. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Kuklov za rok 2019  

Zástupkyňa starostu obce Iveta Holková informovala poslancov  o tom, že účtovníčka obce p. 

Mršťáková je momentálne PN. V materiáli, ktorý im bol odoslaný boli nejaké drobné preklepy, ktoré 

sme ku dňu konania OZ upravili. 

Slova sa  ujal p. kontrolór Mgr. Mihál a odporučil, aby obecné zastupiteľstvo celoročné hospodárenie 

obce schválilo bez výhrad. 

Návrh uznesenia č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov berie na vedomie správu  hlavného kontrolóra obce a návrh  stanoviska 

k záverečnému účtu obce Kuklov za rok 2019. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Uznesenie č. 20/2020 BOLO prijaté. 

 
Návrh uznesenia č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje  v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách záverečný účet obce Kuklov za rok 2019 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo Kuklov 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v sume 14094,06 EUR  

a navrhuje tieto finančné prostriedky použiť na tvorbu rezervného fondu. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Uznesenie č. 21/2020 BOLO prijaté. 
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8. Rôzne 

      
Zástupkyňa starostu obce Iveta Holková informovala poslancov o tom, že: 

- žiaci prvého stupňa, ktorí mali záujem navštevovať základnú školu v Borskom Sv. Jure neboli 

prijatí, na základe čoho nám do ZŠ s MŠ pribudli 3 deti. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, 

stúpol počet žiakov na 17, v školskom roku 2020/2021 budeme mať otvorené  dve triedy 

a štyri ročníky, takže naďalej zostávajú v ZŠ dve učiteľky.  

- Momentálne máme  vyhlásené výberové konanie na pracovné miesto  učiteľa  pre prvý stupeň 

Základnej školy a učiteľa Materskej školy. Podľa zákona č. 311/2001 Z.z.  je možné uzatvoriť 

ešte na 1 rok pracovnú zmluvu  s p. Mgr. Erikou Galbavou.  Zástupkyňa starostu obce 

požiadala poslancov OZ o schválenie predĺženia pracovnej zmluvy p. Mgr. Galbavej  po dobu 

1 roka, v prípade, ak nebude vo výberovom konaní vybraný vhodný uchádzač z dôvodu, že 

obec nemá zástupcu zamestnancov. 

Návrh uznesenia č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  berie na vedomie predĺženie pracovnej zmluvy po dobu jedného roka 

Mgr. Galbavej podľa zákona č. 311/2001 § 252o, v prípade že nebude vo výberovom konaní vybraný 

vhodný uchádzač na miesto učiteľa ZŠ.  

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 22/2020 BOLO prijaté. 
 

- Obec požiadala MPSVaR SR  o poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti v čase 

vyhlásenej  mimoriadnej situácie  v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19  

- Komunitné centrum – bola realizovaná úhrada faktúry  v sume: 146 572,21 EUR 

124 268,39  EUR  nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych  

a investičných fondov 

  14 619, 81 EUR  dotácia zo štátneho rozpočtu 

    7 684,01  EUR  z rozpočtu obce 

  

- od 01.01.2020 do 23.07.2020 uhradené nedoplatky za komunálny odpad v sume  2382,76 

EUR 

- celková úhrada poplatkov za komunálny odpad z predpisu roka 2020 je ku dňu 23.07.2020 

v sume 7260,71 EUR 

- Esoplast SK  Kuklov má k 23.07.2020 vysporiadanú pohľadávku voči obci, posledná splátka 

bola uhradená 17.07.2020  

- Do podateľne obecného úradu boli doručené tri žiadosti o obecný byt – p. Margita Pribylová, 

p. Iveta Šimková, p. Marek Šimek – žiadosti sú zatiaľ v evidencii, voľné obecné byty obec 

nemá 

- v roku 2017 p. Luboš Daniel požiadal obecné zastupiteľstvo o odkúpenie priľahlého pozemku 

k nehnuteľnosti č. 290  nachádzajúcej sa v rómskej osade. Táto žiadosť bola  na OZ  

predbežne schválená s tým, aby si dal najprv vypracovať geometrický plán a potom sa s touto 

žiadosťou bude ďalej OZ zaoberať. 
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- p. Žiška Michal Bratislava – predložil žiadosť na stavebný úrad o zbúranie stodoly za 

Humnami – žiadosti bolo vyhovené,  

- p. Danielová Jana – podala Ohlásenie drobnej stavby pri obecnom nájomnom byte v rómskej 

osade na vybudovanie altánku a výmeny okna za prechodové balkónové dvere. 

Návrh uznesenia č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov súhlasí s vybudovaním altánku a výmenou  okna na nájomnom byte za 

prechodové balkónové dvere. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Iveta Holková ÁNO  X   

Vlasta Lorencová NIE    

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    
Uznesenie č. 23/2020 BOLO prijaté  

- p. Jozef Daniel, Kuklov 328 podal ústnu žiadosť o odkúpenie pozemku o rozmere 1m² 
x 1 m² na vybudovanie  WC, ktoré by chcel vysunúť mimo úroveň vstupu do bytu č. 

328.  

- p. Ferdinand Rehák  si umiestnil klimatizáciu na fasádu služobného bytu bez súhlasu 

vlastníka bytu. Bude vyzvaný, aby obci predložil žiadosť o súhlas s umiestnením 

klimatizácie a následne žiadosť o povolenie na montáž klimatizačného zariadenia.  

- Obyvatelia nájomných bytov nižšieho štandardu v rómskej osade  oznámili a zároveň 

požiadali o opravu strechy na bytovom dome č. 330. Strecha je v dezolátnom stave, 

krov je poškodený, bez zateplenia, vikiere zatekajú. Ak nebude strecha opravená hrozí 

jej spadnutie. Zástupkyňa starostu obce Iveta Holková upozornila poslancov na ďalšie 

nedostatky v nájomných bytoch, nelegálnu skládku odpadu.  

- Ihrisko pri komunitnom centre – stavebný dozor p. Burian neodporúča prikryť 

priekopu, aby vznikol priestor  na realizáciu detského ihriska 

9. Diskusia 

- Po prediskutovaní požiadaviek obyvateľov osady KRUH zástupkyňa starostu obce 

navrhla pracovné výjazdové stretnutie v termíne 30.07.2020  

10. Záver 

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

OZ ukončila. 

 

       Overovatelia:                                   Dušan Mihál  ___________________ 

  

                                                               Mária Makayová, Ing.   ____________________ 

  

 

       Zástupkyňa starostu obce                 Iveta Holková  _____________________ 
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