
Zápisnica 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, konaného dňa  

15. októbra 2020 o 19.00 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Zasadnutie  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zahájila zástupkyňa 

starostu obce p. Iveta Holková, privítala prítomných poslancov, a zástupcov miestnych 

organizácií, konštatovala, že  prítomná je nadpolovičná väčšina  poslancov, OZ je 

uznášaniaschopné. 

Prítomní: Vlasta Lorencová, Ing. Mária Makayová, Dušan,Mihál, Robert.Perička, Mária 

Žišková   

Ospravedlnení: Milan Olejník, Jozef Pribyla. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie , určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

2. Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 3. 

októbra 2020 – voľba starostu 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a člena mandátovej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Vzdanie sa mandátu 1. náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva 

a oznámenie o nastúpení 2. náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva  

6. Zloženie sľubu 2. náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Diskusia 

11. Návrh na schválenie uznesenia 

12. 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 NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

Navrhnutý  program BOL schválený  

 

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice zástupkyňa starostu určila Roberta Peričku a Vlastu Lorencovú, za 

zapisovateľku Zuzanu Šimekovú.  

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 NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 

2. Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 3. 

októbra 2020 – voľba starostu 

Predsedníčka MVK p. Mgr. Gabriela Žišková informovala prítomných o priebehu a výsledku 

volieb do orgánov miestnej samosprávy, ktoré sa konali 03. októbra 2020.  Konštatovala, že  

podľa výsledkov volieb bola Iveta Holková s počtom hlasov 98, zvolená na funkciu starostu 

obce Kuklov. Správa o výsledku volieb je priložená ako príloha k zápisnici.  

Návrh uznesenia:40/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove berie na vedomie výsledky voľby starostu obce 

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 NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č 40/2010 BOLO prijaté 

 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a člena mandátovej komisie 

V zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sa p. Iveta Holková vzdala mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kuklove 

a člena mandátovej komisie. Čím zároveň vykonala úkon na odstránenie nezlučiteľnosti 

funkcii v zmysle § 13 ods. písm. a / zákona č. 369/1990 Zb.. 

Návrh uznesenia č 41/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove  berie na vedomie  

a/ zánik mandátu poslanca OZ v Kuklove Ivety Holkovej vzdaním sa mandátu v zmysle 

ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c/  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a to dňom 15. októbra 2020 a vykonanie úkonu na odstránenie 

nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 13 ods. 3 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. 

b/ zánik členky mandátovej komisie Ivety Holkovej dňom 15. októbra 2020 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 41/2020 BOLO prijaté 



4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

Iveta Holková oboznámila prítomných , že zákon 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predpisuje zložiť novozvolenému starostovi sľub. 

Text sľubu: 

     Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

Podpísaný sľub je prílohou zápisnice 

Návrh uznesenia č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove konštatuje, že novozvolená starostka obce Iveta Holková 

zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 42/2020 BOLO prijaté 

5. Vzdanie sa mandátu 1. náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva 

a oznámenie o nastúpení 2. náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva  

05.10.2020 bola na stránke obce www.obeckuklov.sk zverejnená informácia o nástupe 

náhradníka obecného zastupiteľstva p. Petra Holenku.  

Návrh uznesenia: 43/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov berie na vedomie 

vyhlásenie prvého náhradníka Petra Holenku na post poslanca OZ Kuklov na základe 

zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 

10. novembra 2018 v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 43/2020 BOLO prijaté 

09.10.2020 bolo do podateľne obecného úradu doručené oznámenie o vzdaní sa poslaneckého 

mandátu Obecného zastupiteľstva od p. Petra Holenku v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 bod 

c/ Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

http://www.obeckuklov.sk/


Návrh uznesenia: 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov berie na vedomie  zánik mandátu poslanca OZ v Kuklove 

Petra Holenku , prvého náhradníka, vzdaním sa mandátu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 

bod c/ Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 9. 

októbra 2020 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 44/2020 BOLO prijaté 

 

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce Kuklov, Iveta Holková, oznamuje 

nastúpenie 2. náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva Máriu Žiškovú  

Návrh uznesenia č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove 

a/ berie na vedomie 

vyhlásenie 2. náhradníka na mandát poslanca OZ v Kuklove Máriu Žiškovú na základe 

zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 

10. novembra 2018 v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 Uznesenie č. 45/2020 BOLO prijaté 

 

6. Zloženie sľubu 2. náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva 

Starostka obce oboznámila prítomných, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov , predpisuje aby poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub. Preto 

vyzvala poslankyňu Máriu Žiškovú aby predstúpila,  zložila zákonom predpísaný sľub 

a podpísala text sľubu. 

Podpísaný sľub poslankyne je prílohou zápisnice. 

Text sľubu: 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia. 



 

Návrh uznesenia č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove  konštatuje, že nastupujúca náhradníčka na mandát 

poslanca OZ Kuklov Mária Žišková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

 Uznesenie č. 46/2020 BOLO prijaté 

 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolená starostka obce Iveta Holková sa prihovorila k prítomným poslancom 

a zástupcom obecných organizácií. Poďakovala sa za prejavenú dôveru obyvateľom a  hlasy 

vo voľbách. Poďakovala aj miestnemu farárovi p. Mgr. Tassárimu a p. Kocichovej za 

blahoželania a podporu vo volebnom období, ktorí sa ospravedlnili  na účasti ustanovujúceho 

zasadnutia a prišli vyjadriť svoju podporu a blahoželanie včera 14.10.2020.  

Vo svojom príhovore uviedla, že prvoradé je reálne zabezpečenie chodu samosprávy pri 

udržaní vyrovnaného rozpočtu obce, napriek znížených príjmov z podielových daní.  Prioritou 

pre nadchádzajúce obdobie bude pre nás zavedenie pitnej vody v rómskej osade KRUH, ktoré 

nie je doriešené od roku 2008 kedy sa verejný rozvod vody začal realizovať, avšak 

nevyhovuje technickým podmienkam potrebným na pripojenie, ďalej dokončenie 

a zabezpečenie vybavenia komunitného centra s uvedením do prevádzky, oprava 

nehnuteľného majetku obce – budov vo vlastníctve obce, ktoré sú v zanedbanom stave 

a riešenie odpadového hospodárstva, ktoré nám vyplýva zo zákona. Spoločnou ambíciou je 

otvorená samospráva – našou snahou bude udržať si ocenenie, ktoré sme v minulom roku 

získali. Taktiež uviedla, že očakáva návrhy na zlepšenie života v našej obci aj od občanov.  

Návrh uznesenia č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky obce. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

 Uznesenie č. 47/2020 BOLO prijaté 

 

 

 

 

 



 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Nakoľko sa na riadnom zasadnutí nestihli prebrať všetky body programu, starostka obce 

preniesla bod č. 10  - Rôzne  k prerokovaniu na ustanovujúce zasadnutie OZ. 

Návrh  uznesenia č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove schvaľuje doplnenie bodu programu o Rôzne 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

 Uznesenie č. 48/2020 BOLO prijaté 

 

9. Určenie platu starostu obce 

Plat starostu obce je upravený zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie 

o rozsahu platu ( výška plného úväzku 100%) bolo prijaté v súlade so zákonom 

predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom v lehote 90 dní pred voľbami na zasadnutí dňa 

09.08.2018, zápisnica bod 6 a 7. 

Podľa § 3 ods. 1 a 2 citovaného predpisu starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok ( 2019 – 1092,00 

EUR) násobku podľa § 4  ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Pre obce s počtom 

obyvateľov od  501 do 1000 (KUKLOV) je zákonom určený násobok 1,83. 

Podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.  plat starostu nemôže byť nižší, ako je stanovené v § 3 

ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. 

Vzhľadom na rozpočtové možnosti a priority obce sa navrhuje aby starostke bol priznaný 

minimálny plat vyplávajúci zo zákona a nebolo priznané žiadne navýšenie.  

Návrh uznesenia: 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov   mesačný plat starostu zvýšený o 0 % 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

 Uznesenie č. 49/2020 BOLO prijaté 



 

 

10. Rôzne 

- Do podateľne obecného úradu bola doručená žiadosť p. V. Vašeka, nar. 1976, bytom Kuklov  

o jednorazový príspevok ktorý sa vrátil z výkonu trestu. 

Osoba prepustená z výkonu trestu môže požiadať o resocializačný príspevok,( počíta sa 40% 

zo sumy životného minima na 1 plnoletú osobu čo predstavuje 214,83 Eur) ktorý je určený 

najmä na zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby, vybavenie osobných dokladov. 

Vo VZN o jednorazových dávkach máme určené na 1 FO  70,00 EUR. 

Poslanci po krátkej diskusii schválili p. Vašekovi jednorazový príspevok vo výške 70,00 EUR 

na preklenutie nepriaznivého obdobia po návrate z výkonu trestu odňatia slobody.  

Návrh uznesenia č. 50/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo jednorazový príspevok p. Vašekovi vo výške 70,00 

EUR 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

Uznesenie č.  50/2020 BOLO prijaté 

 

- do podateľne obecného úradu bola doručená žiadosť o jednorazový príspevok od J. 

Barkóczyovej. Dôvodom žiadosti bolo, že sa dostala do nepriaznivej finančnej 

situácie, nakoľko má od 08/2020 zablokovaný účet na ktorý jej chodí invalidný 

dôchodok z ČR, kde v minulosti pracovala. Momentálne má v riešení odblokovanie 

účtu. Starostka obce dala poslancom na zváženie situáciu p. Barkóczyovej či by jej 

bola poskytnutá jednorazová dávka. 

Návrhy poslancov: 

p. Lorencová sa vyjadrila, že by rozdelila jednorazovú dávku na návratnú vo výške 

100,00 EUR a nenávratnú a to vo výške 50,00 EUR 

p. Makayová sa tiež priklonila k návratnej a nenávratnej dávke. Návratnú dávku vo 

výške 80,00 EUR a nenávratnú dávku vo výške 70,00 EUR. 

p. Mihál  navrhol poskytnúť dávku aspoň do výšky životného minima na 1 plnoletú 

FO čo predstavuje cca 200,00 EUR., 

Poslanci sa zhodli poskytnúť jednorazovú dávku p. Barkóczyovej v dvoch úrovniach a to 

návratnú pôžičku vo výške 80,00 EUR, ktorú bude splácať 8x po 10,00 EUR a nenávratnú 

výpomoc vo výške 70,00 EUR. 

Návrh uznesenia č. 51/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Barkóczyovej o jednorazovú výpomoc v dvoch 

úrovniach a to návratnú pôžičku vo výške 80,00 EUR, ktorú bude splácať 8x po 10,00 EUR 

a nenávratnú výpomoc vo výške 70,00 EUR. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   



Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO   X 

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

Uznesenie č. 51/2020 BOLO schválené 

 

Poslancom obecného zastupiteľstva a starostke obce bola emailom doručená žiadosť od 

hlavného kontrolóra p. Mgr. Mihála na zakúpenie notebooku, alebo navýšenie úväzku z 0,2 % 

na 0,3 %. Podľa informácii hlavného kontrolóra by navýšenie úväzku, obec mesačne zaťažilo 

cca o 70,00 EUR, zakúpenie notebooku podľa jeho vlastného výberu do výšky cca 700,00 - 

1000,00 EUR. Starostka obce konštatovala a oboznámila poslancov o tom, že hlavný 

kontrolór by mohol  podľa úväzku 1,5 hodiny denne, prípadne  1 deň v týždni, vykonávať 

svoju prácu v priestoroch obecného úradu a s využitím technického zriadenia obce. Túto  

možnosť hlavný kontrolór odmietol. Poslankyne p. Lorencová a p. Makayová navrhli 

zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce na 0,3%. Poslanec p. Mihál  konštatoval, že boli 

na minulom zasadnutí prijaté opatrenia na dodržanie maximálnej úspornosti a hospodárnosti 

v tomto roku vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu a súčasne navrhol, aby do zlepšenia 

situácie hlavný kontrolór pracoval v priestoroch na obecnom úrade s poskytnutým PC. 

Žiadosťou hlavného kontrolóra sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať v budúcnosti, 

v prípade zlepšenia finančnej situácie.  K uvedenému návrhu sa pripojil aj poslanec p. Perička 

a p. Žišková.   

Návrh uznesenia č. 52/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov nevyhovuje toho času žiadosti hlavného kontrolóra.  

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO   X 

Ing. Mária Makayová ÁNO    X 

Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

Uznesenie č. 52/2020 BOLO prijaté 

 

Starostka obce informovala poslancov o tom, že oplotenie pri komunitnom centre vykonajú 

poslanci a pracovníci obce bez nároku na odmenu, čím vznikne obci finančná úspora za 

montáž oplotenia , ktorá by mohla byť použitá na navrhované certifikované detské ihrisko , 

ktoré má byť súčasťou komunitného centra.  Požiadala poslancov o úpravu v rozpočte na 

sumu 4945,25 EUR (vybratá cenová ponuka na základe certifikátu a rozmerov)  

Návrh na uznesenie č. 53/2020 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje vykonanie zmeny v rozpočte o 4945,25 EUR 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   



Dušan Mihál ÁNO X   

Milan Olejník NIE    

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková  ÁNO X   

Uznesenie č. 53/2020 BOLO prijaté 

 

List p. Reháka doručený obci Kuklov 13.10.2020 týkajúci sa užívania pozemkov v areáli 

Základnej školy s materskou školu Kuklov bol odstúpený pred zasadnutím OZ všetkým 

poslancom, vzhľadom  k tomu, že na zasadnutí neboli prítomní všetci poslanci stanovisko 

bude prijaté na najbližšom riadnom zasadnutí OZ. 

 

10. Záver 

Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom a hosťom za účasť a ukončila 

zasadnutie OZ .  

 

Overovatelia:                               Robert Perička _____________________________ 

  

                                                    Vlasta Lorencová____________________________ 

  

Starostka obce                  Iveta Holková ______________________________ 

 

 

 

Zapísala: Zuzana Šimeková                           


