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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 10. decembra 2020 o 18, 30 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

 

1.Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce p. Iveta Holková, privítala 

prítomných poslancov /podľa prezenčnej listiny/, konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci, 

OZ je uznášaniaschopné. 

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

Olejník, Jozef Pribyla, Mária Žišková 

Ospravedlnený: hlavný kontrolór – p. Mgr. Mihál 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Máriu Žiškovú a Jozefa Pribylu, za 

zapisovateľku Ľudmilu Mršťákovú. 

3. Návrh programu zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

6. Správa nezávislého audítora z auditu  účtovnej uzávierky 

7. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2020 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 

9. Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 

10. Návrh VZN o miestnej dani za psa 

11. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady   

12. Prerokovanie vyúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 – 

Rímskokatolícka farnosť Kuklov 

13. Prerokovanie návrhu poverenia zástupcu starostu 

14. Voľba člena mandátovej komisie, predloženie vyhlásenia novozvolenej poslankyne 

a starostky obce o nezlučiteľnosti funkcií 

15. Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Záver  

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   
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Navrhnutý  program BOL schválený  

 

 

4.Kontrola plnenia uznesení 

V osade Kruh bola vykonaná kontrola 13 komínov, čistenie komínov,  kontrola dymovodov 

a pripojenie palivových spotrebičov a meranie úniku CO v celkovej sume 377,00 EUR. 

Všetky komíny je potrebné vyvložkovať, na bytovke č. 328, byt p. Milan Danihel – treba 

dorobiť komínové dvierka, bytovka č. 329, byt p. Dariny Danielovej – výmena 2 dymovodov, 

bytovka č. 330 – byt p. Danielovej Jany a p. Soni Malíkovej – vymeniť dymovody.  

Verejný vodovod v osade Kruh je potrebné realizovať odznovu, t. č. riešime povolenia 

a vyjadrenia k zmene projektu. 

Práce spojené s rekonštrukciou strechy v osade Kruh na bytovej jednotke č. 330 sú ukončené, 

treba osadiť už iba odkvapy.  

Na základe vyhlásenej výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava časti 

strechy na služobných bytoch Kuklov 203“ bola doručená iba 1 ponuka v sume 4662,03 EUR. 

V prípade priaznivého počasia by sa po Novom roku začalo s rekonštrukciou aj tejto strechy. 

Obec požiadala na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR o dotáciu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne a to na zakúpenie umývačky riadu. 

Strecha ZŠ je v havarijnom stave, bola Vám zaslaná fotodokumentácia. Napriek opravám 

formou vysprávok strecha preteká, poškodzuje murivo a elektroinštaláciu, opadáva omietka, 

steny plesnivejú, čím sú ohrození žiaci i personál. Obec požiadala o riešenie havarijnej 

situácie strešnej konštrukcie prostredníctvom Okresného  úradu školstva v Trnave MŠVVaŠ 

SR. K žiadosti bolo okrem iného treba priložiť položkovitý rozpočet nákladov na odstránenie 

havarijnej situácie vypracovaný nezávislou odborne spôsobilou osobou a odborný posudok 

havarijného stavu autorizovaným stavebným inžinierom. Náklady na vypracovanie 

položkovitého rozpočtu sú v sume 720,00 EUR. Rekonštrukcia strechy je vyčíslená na sumu 

146 531,12 EUR /vrátane DPH/. Normatív finančných prostriedkov na rok 2020 pre školu je 

48672,00 EUR. Obec vynakladá na mzdy vrátane odvodov sumu 54520,00 EUR, na energie 

8500,00 EUR a na údržbu cca 1000,00 EUR. Vzhľadom k vyššie uvedeným nákladom 

vynaloženým na financovanie školy a vzhľadom na svoj rozpočet obec už nemá možnosť 

podieľať sa na spolufinancovaní opravy strechy.  

Komunitné centrum – treba dorobiť ešte menšie úpravy, zaškolenie a spustenie vykurovania. 

V 49. týždni bola zhotoviteľovi poukázaná platba nasledovne zo zdroja ŠR suma 2014,15 

EUR, zo zdrojov EÚ suma 17120,22 EUR a z rozpočtu obce suma 1007,07 EUR.  

Bola uzatvorená zmluva o dielo s dodávateľom Flora Servis Group, s. r. o. na dodávku 

a osadenie hernej zostavy Flora F105 – znížená na pádovú výšku 1 m, bez nutnosti dopadovej 

plochy, postačujúci je trávnik a húpadla na pružine H 104 – koník v celkovej sume 4945,25 

EUR /vrátane DPH/. 

Obec vypracovala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci projektu vyhláseného MPSVaR SR „ 

Pracuj, zmeň svoj život“ – opatrenie č. 1, čím by získala príspevok na 1 zamestnanca verejno-
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prospešných prác v sume 949,42 EUR/1mesiac počas doby 6 mesiacov, avšak projekt bol 

pozastavený.   

 

Na základe predložených cenových ponúk v rámci prieskumu trhu o vypracovanie žiadosti 

o podporu projektu formou dotácie z Enviromentálneho fondu bola vybratá najvýhodnejšia 

spoločnosť, a to pro M, s. r. o., Za Sédriou 682/46, 054 01 Levoča v celkovej sume 800,00 

EUR vrátane verejného obstarávania/. 

V rámci vyššie spomínanej výzvy na základe rokovania so zástupcom spoločnosti pro M bude 

požiadané o dotáciu na zakúpenie malotraktora s príslušenstvom v oblasti C4 – bez 

spolufinancovania obce. Keďže by obec spĺňala podmienku aj o poskytnutie dotácie na 

zakúpenie kompostérov v oblasti C2 – predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 

odpadov, bola urobená anketa medzi občanmi s cieľom zistiť záujem o zabezpečenie 

kompostérov do domácnosti. Z celkového počtu domácností individuálna bytová výstavba 

286  a z kombinovanej bytovej výstavby 34 domácností prejavilo záujem o kompostéry 110 

domácností. Starostka prejavila  záujem aj o vypracovanie žiadosti na tento projekt s tým, že 

5% spolufinancovania  oprávnených nákladov na zakúpenie kompostérov by znášala obec.  

Od roku 2021 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorá ukladá obciam povinnosť 

zabezpečiť triedený zber kuchynského odpadu. Občania, ktorí nepreukážu kompostovanie 

biologicky rozložiteľného odpadu, budú mať k dispozícii zberné nádoby na biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad. Systém zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

je v riešení a náklady spojené s jeho likvidáciou budú premietnuté  do výšky poplatku za 

odpady v nasledujúcom období. 

Na základe požiadavky župana TTSK môžu obce predložiť svoje projektové zámery, ktoré 

budú využité pri príprave a tvorbe územnej stratégie TTSK na roky 2021-2027. Špecifické 

ciele, ktoré možno podporiť, boli poslancom zaslané na posúdenie elektronickou poštou dňa 

10. novembra 2020. MAS Záhorie, ktorej členom je aj naša obec, zaslala projektový zámer na 

vybudovanie cyklotrasy. Starostka obce navrhla projektové zámery: Výstavba kanalizačnej 

siete, Zníženie energetickej náročnosti budov – ZŠ a MŠ Kuklov, Zvýšenie bezpečnosti 

a ochrany života, zdravia a majetku občanov - dobudovanie infraštruktúry – kamerový 

systém, merače rýchlosti.  S uvedenými návrhmi poslanci vyjadrili súhlas, tieto projektové 

zámery boli aj zaslané TTSK. Poslankyňa p. Ing. Makayová navrhla ďalší zámer – vodné 

hospodárstvo a retenčná schopnosť krajiny a sídelného prostredia, preventívne opatrenia na 

ochranu pred povodňami. Vzhľadom na krátkosť času a potrebu vypracovať odborný projekt, 

navrhnutý projektový zámer by mohol byť predložený v ďalšom období. 

V roku 2020 boli poskytnuté 2 návratné sociálne výpomoci. Pán Baláž Radovan poskytnutú 

výpomoc v plnej výške uhradil, pani Barkóczyová požiadala o odklad splátok z dôvodu 

pretrvávajúcej blokácie účtu zo strany súdneho exekútora. Na nedoplatkoch na komunálnom 

odpade a drobnom stavebnom odpade bola k 30. novembru 2020 uhradená suma 3223,14 

EUR, uhradená suma na nedoplatkoch na daniach zo strany ekonómky nebola k dňu 

zasadnutiu OZ predložená. 

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Mihál predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2021. Poslanci sa s plánom oboznámili, neboli prednesené žiadne pripomienky. 
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Návrh na  uznesenie č. 54/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

a/ schvaľuje 

   plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov na 1. polrok 2021, 

b/ poveruje 

hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu a podľa podnetov, 

svojich    poznatkov a zistení 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 54/2020 BOLO prijaté 

6.Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky 

Poslanci OZ sa oboznámili so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky obce 

Kuklov za rok 2019 a Individuálnou výročnou správou obce Kuklov za rok 2019. 

Návrh na uznesenie č. 55/2020 

OZ Kuklov berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky obce 

Kuklov za rok 2019 a Individuálnu výročnú správu obce Kuklov za rok 2019 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 55/2020 BOLO prijaté. 

7.Návrh zmeny rozpočtu na rok 2020 

Ekonómka obce informovala poslancov o návrhu úpravy rozpočtu, ktorý bol v predstihu 

predložený na pripomienkovanie. V rozpočte boli presunuté finančné prostriedky 

z jednotlivých položiek rozpočtu, ktoré sa nečerpali . Zo strany poslancov neboli podané 

žiadne pripomienky k úpravám. 
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Bežný rozpočet 

                                      Schválený                                                           Upravený 

Príjmy                                       345 871 EUR                                                       362 707 EUR 

Výdavky                                   334 470 EUR                                                       357 358 EUR   

 

Kapitálový rozpočet                                                                                                   

                                       Schválený                                                               Upravený 

Príjmy                                0 EUR                                                            158 700 EUR 

Výdavky                                    0 EUR                                                                  172 503 EUR      

                                                                                                                     -13 803 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu je pokrytý čerpaním rezervného fondu vo výške 13 803 EUR 

/spoluúčasť obce pri financovaní Komunitného centra v sume 8858 EUR a realizácia detského 

ihriska pri Komunitnom centre v sume 4945 EUR/.  

Návrh na uznesenie č. 56/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 56/2020 BOLO prijaté. 

8.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021  

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 25.  novembra 2020, t. j. 

v zákonom stanovenej lehote a súčasne bol zaslaný aj poslancom OZ na pripomienkovanie. 

K návrhu rozpočtu na rok 2021 neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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Návrh na uznesenie č. 57/2020 

OZ v Kuklove v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Kuklov k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2021. 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 57/2020 bolo prijaté. 

9.Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021-2023 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce 25. 11. 2020, t. j. v zákonom stanovenej 

lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súčasne bol zaslaný 

aj poslancom OZ. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Príjmová časť rozpočtu na rok 2021 bola zostavená za predpokladu reálne dosiahnuteľných 

príjmov, pričom sa vychádzalo z plnenia príjmov v rokoch 2018 a 2019 a z predpokladaného 

plnenia príjmov v roku 2020. Pri zostavovaní rozpočtu bolo prioritne zabezpečované krytie 

všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú obci z povinností ustanovených osobitnými predpismi. 

K zvýšeniu nákladov obce dochádza pri nakladaní s odpadmi v dôsledku účinnosti zákona č. 

460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 329/2018 Z. z. 

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. 

o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. V roku 2021 sa uvažuje aj s novým výdavkom oproti minulým rokom, a to 

v kapitole Komunitné centrum. S ďalšími výdavkami sa počíta v rámci realizácie opráv 

nehnuteľností vo vlastníctve obce a so zavedením prívodu pitnej vody v osade Kruh. 

Napriek očakávaným zníženým rastom daňových príjmov, ktoré vyplývajú z prognózy MF 

SR a povinnostiam, ktoré štát zveril na bremeno samosprávam o. i. aj v spojitosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19, rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový, to znamená, že 

príjmy prevyšujú výdavky o 10 519 EUR.   
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Návrh na uznesenie č. 58/2020 

OZ v Kuklove schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021- 

2023. 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 58/2020 bolo prijaté. 

10. Návrh VZN o miestnej dani za psa  

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol predložený na rokovanie 

OZ návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa chovaného na území obce 

Kuklov. Sadzba dane za psa bola určená obcou Kuklov, ako správcom dane, VZN č. 3/2012 

s účinnosťou od 1. januára 2013. Od tohto obdobia daň nebola upravovaná, pričom odvtedy 

došlo k výrazným všeobecným, ale aj ekonomickým a hospodárskym zmenám. Novelou 

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vznikli obci  

nové povinnosti pri ochrane spoločenských zvierat, čo má vplyv na rozpočet obce.  

Návrh VZN o miestnej dani bol vyvesený dňa 24. novembra 2020. K uvedenému návrhu 

počas 15-dňovej lehoty neboli uplatnené žiadne pripomienky. 

Návrh na uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov 

a/ zrušuje VZN č. 3/2012 

b/ schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 obce Kuklov o miestnej dani za psa 

chovaného na území obce Kuklov 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 59 bolo prijaté. 
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11.Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec pri 

výkone samosprávy zabezpečuje o. i. aj nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom. V súvislosti s Nariadením Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 

s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Vychádzajúc z úrovne 

vytriedenia odpadu za rok 2019, ktorá je 23,22 % , sadzba za uloženie zmesového 

komunálneho odpadu v roku 2021 je stanovená sumou 27 EUR za tonu, zvýšenie o 5 EUR. 

Z uvedeného vyplýva, že obci vzrastú náklady v súvislosti s odpadovým hospodárstvom 

nielen z dôvodu nárastu poplatku za uloženie odpadov, ale aj v súvislosti s novými 

povinnosťami pre obce, ktoré prináša novela zákona o odpadoch. 

Výpočet poplatku pre poplatníka /fyzickú osobu/ podľa čl. 2 ods. 1 písm. a/: 

0,1095 x 365 x 0,80 = 31,97 EUR, t. j. zaokrúhlene 32,00 EUR 

Výpočet poplatku pre poplatníka /fyzickú osobu/ podľa čl. 2 ods. 2: 

0,1095 x 365 = 39,97 EUR, t. j. zaokrúhlene 40,00 EUR 

K návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 4/2011, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 24. novembra 

2020 neboli podané žiadne pripomienky. 

Návrh na uznesenie č. 60/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove 

a/  mení sadzobník poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021 – 

príloha č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 

Sadzobník poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021 

Sadzba poplatku je 0,1095 EUR za osobu a kalendárny deň. 

1. Pre poplatníka / 1 fyzická osoba/ podľa čl. 2 ods. 1 písm. a/ sa vypočítaný poplatok 

násobí koeficientom 0,80 

2. Pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 2  paušálny poplatok v sume 40,00 EUR 

3. Pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 1 písm. b/ a c/  sa vypočítaný poplatok násobí 

koeficientom: 

A/ školy (základom je počet zamestnancov) ...................................................................... 1,0 

B/ verejná správa a úrady (základom je počet zamestnancov) ........................................... 1,0 

C/ podnikateľské subjekty – obchody a služby (základom je počet zamestnancov) .......... 1,0 

D/ pohostinské zariadenia (základom je počet miest určených  

na poskytovanie pohostinských služieb)  .......................................................................... 0,50 

E/ priemysel a poľnohospodárstvo do 50 zamestnancov (základom je počet 

zamestnancov) ..................................................................................................................... 1,0 

F/ priemysel a poľnohospodárstvo nad 50 zamestnancov (základom je počet 

zamestnancov) ................................................................................................................... 0,35 
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b/ schvaľuje dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 60 /2020  BOLO prijaté. 

12.Prerokovanie vyúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 – 

Rímskokatolícka farnosť 

Obci bolo doručené vyúčtovanie dotácie v sume 384,00 EUR, ktorá bola poskytnutá 

Rímskokatolíckej farnosti Kuklov na projekt pasportizácie drevín a dendrologický posudok 

v areáli Kalvárie. Dotácia bola riadne vyúčtovaná v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kuklov. 

Návrh na uznesenie č. 61/2020 

OZ Kuklov berie na vedomie predložené vyúčtovanie poskytnutej dotácie Rímskokatolíckou 

farnosťou Kuklov. 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 61/2020 BOLO prijaté. 
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13.Prerokovanie návrhu poverenia zástupcu starostu 

V zmysle § 13b bod 1/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce poverila 

zastupovaním starostu poslanca Roberta Peričku v rozsahu určenom v písomnom poverení. 

Návrh na uznesenie č. 62/2020 

OZ Kuklov berie na vedomie poverenie poslanca Róberta Peričku zastupovaním 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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 62/2020 BOLO  prijaté. 

 

14.Voľba člena mandátovej komisie, predloženie vyhlásenia novozvolenej poslankyne 

a starostky obce o nezlučiteľnosti funkcii 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ po doplňujúcich voľbách, ktoré sa konalo dňa 15. októbra 

2020, sa uvoľnilo miesto člena mandátovej komisie. Členka mandátovej komisie p. Iveta 

Holková, ktorá bola zvolená za starostku obce v doplňujúcich voľbách, sa vzdala mandátu 

poslanca, čím jej zanikol aj post člena mandátovej komisie.  

Starostka obce vzhľadom na skutočnosť, že poslanci nominovaní politickými stranami, ktorí 

boli zvolení v riadnych  komunálnych voľbách, sú už v komisii zastúpení, navrhla zvoliť za 

člena mandátovej komisie nezávislého poslanca p. Dušana Mihála. 

Návrh na uznesenie č. 63/2020 

OZ Kuklov volí člena mandátovej komisie p. Dušana Mihála. 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 63/2020  BOLO prijaté. 
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Poslankyňa – 2. náhradníčka p. Mária Žišková predložila mandátovej komisii Čestné 

vyhlásenie poslanca OZ v Kuklove o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní 

a činností. Taktiež novozvolená starostka obce p. Iveta Holková predložila Čestné vyhlásenie 

starostu obce Kuklov o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činností a uviedla, že 

je naďalej uvoľnená svojim zamestnávateľom Sociálnou poisťovňou, ústredím, Bratislava, na 

výkon verejnej funkcie v zmysle § 136 ods. 2 Zákonníka práce. 

Návrh na uznesenie č. 64/2020 

Mandátová komisia overila mandát poslankyne – 2. náhradníčky a novozvolenej starostky. 

Predseda mandátovej komisie p. Olejník konštatuje, že mandát poslankyne p. Žiškovej nie je 

v rozpore s § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a taktiež mandát starostky nie je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  

OZ Kuklov berie na vedomie túto skutočnosť. 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 64/2020 BOLO prijaté. 

15.Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu 

Starostka obce podala návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, ktoré 

vyplýva obci z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Návrh na uznesenie č. 65/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove 

a/ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

b/ volí predsedu komisie:  Ing. Máriu Makayovú 

     členov komisie:       Jozefa Pribylu 

                                     Dušana Mihála 

c/ určuje náplň práce komisie:  

- prijímanie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára podľa článku 7, ods. 1 ústavného zákona, pričom 

oznámenie sa podáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 ústavného zákona 

- zverejňovanie oznámenia podľa predchádzajúceho bodu, a to spôsobom 

a v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona  
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- v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti skutočností uvedených 

v prijatom oznámení požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie, príp. dať 

podnet na začatie konania obecnému zastupiteľstvu 

- poskytovanie informácií o oznámení každej osobe spôsobom a v rozsahu 

ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám  

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 65/2020  BOLO schválené.  

16.Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, o doručení zásielky od MV SR adresovanej Obecnému     

zastupiteľstvu Kuklov, v ktorej odstupuje sťažnosť p. Reháka proti vybavovaniu sťažnosti, 

ktorá bola doručená Obecnému úradu Kuklov dňa 10. augusta 2020. K uvedenému podaniu 

a taktiež k podaniu z 24. augusta 2020, týkajúcej sa prevádzky čerpadla na prečerpávanie 

odpadových vôd v areáli ZŠ, MŠ a OÚ, bolo adresátovi zaslané písomné stanovisko 4. 

septembra 2020, ktoré bolo prevzaté 18. septembra 2020. K uvedenému podaniu zaujal 

stanovisko aj hlavný kontrolór obce, ktoré predniesol na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Kuklov, konaného 17. septembra 2020. Podanie po posúdení obsahu a formálnych náležitostí 

v kontexte ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

bolo vyhodnotené ako bežné podanie, ktoré má charakter žiadosti. Ďalej starostka obce 

oboznámila poslancov s podaním Obce Kuklov, ktoré bolo zaslané adresátovi dňa 6. 

novembra 2020. 

Poslankyňa p. Ing. Makayová poznamenala, citujem, že „mohlo to tak byť“(čerpadlo pri 

upchatí sacieho koša odčerpáva rovnaké množstvo vody dlhšie, čo spôsobuje nadmernú 

spotrebu elektriny), starostka obce dodala, že uvedený stav by prichádzal do úvahy, avšak  

nemá vedomosť o skutočnosti, že  bola v roku 2019 hlásená porucha čerpadla. Pán poslanec 

Pribyla poznamenal, že je treba venovať častejšiu kontrolu výkonu čerpadla a spotrebe 

energie. Ďalšie námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 

K ďalšiemu podaniu p. Reháka zo dňa 13. októbra 2020, ktoré bolo elektronickou poštou 

preposlané všetkým poslancom, vo veci užívania pozemkov v areáli ZŠ a MŠ Kuklov, nebolo 

poslancami zaujaté žiadne stanovisko. Starostka skonštatovala, že v priaznivejšom období by 

bolo vhodné prijať opatrenia a majetkovo-právne vysporiadať tieto pozemky.  

V ďalšom období po skončení súčasnej nepriaznivej situácie bude potrebné sa zaoberať aj 

majetkovo-právnym  vysporiadaním ďalších pozemkov, kde v období rokov 1951- 1989 

v rámci socializácie bolo užívacie právo nadriadené nad vlastníckym právom a vyčleniť 

v rozpočte obce finančné prostriedky na tento účel. 
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V tejto súvislosti opakovane požiadal p. Žiška obec o odkúpenie pozemku na parcele č. 

2100/6, ktorý je v jeho spoluvlastníctve a obec tam vybudovala v minulosti priekopu a cestu. 

Vzhľadom na rozpočet obce a prognózy MF SR, ako aj za predpokladu zníženia daňových 

príjmov, nie je možné zo strany obce t. č. kúpu jeho pozemku realizovať. 

Pani Maria Gvozdič, Kuklov 47 - 48, ponúkla obci darom svoju nehnuteľnosť vrátane 

pozemkov parc. č. 143/1 – 143/4, 144, 145, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 142/1, 142/3, celková 

výmera 5046 metrov štvorcových s podmienkou – výstavby bytov s tým, že by jej obec 

prenechala priestor v novopostavenej nehnuteľnosti na prevádzkovanie bistra, príp. cukrárne 

s kaviarňou. Poslanci návrh prijali s tým, že zvážia uvedenú ponuku. 

Obyvatelia časti obce – Barina požadovali pridať ďalší svetelný bod k verejnému osvetleniu 

z dôvodu, že ulica nie je večer dostatočne osvetlená, medzi domami č. 114 – 118. Starostka 

požiadala o zaslanie cenovej ponuky, ktorá bola už doručená – cena lampy je 150 EUR, čaká 

sa na voľné kapacity realizátora a svetlo bude osadené. 

Obyvatelia osady Kruh opäť požadujú zakúpenie pumpy a poklopu na studňu, ktorá je vo 

vlastníctve obce. Vzhľadom na súčasnú situáciu, v osade stále nie je doriešený prívod vody, 

poslanci s požiadavkou súhlasili, ale v prípade poškodenia, si obyvatelia osady budú jej 

opravu hradiť sami. Starostka obce poverila zabezpečením výberu pumpy a poklopu na 

studňu svojho zástupcu p. Peričku. 

Návrh na uznesenie č. 66/2020   

Poslanci OZ schvaľujú zakúpenie pumpy a poklopu na studňu a spustenie jej prevádzky 

z rozpočtu 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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 66/2020 BOLO schválené.  

Starostka obce informovala OZ, že v rámci dohodovacieho konania – OÚ Trnava odbor 

školstva, budú obci poukázané finančné prostriedky na odmeny pre pracovníkov ZŠ. 

V súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19 uviedla, že pracovníci obecného úradu 

počas celého roka vykonávali svoju prácu, nemali nariadenú prácu z domu, preto rozhodla, že 

z objemu finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy, ktoré boli ušetrené na PN, prizná 

mimoriadne odmeny pracovníkom obecného úradu a taktiež pracovníkom MŠ a ŠJ. 

Poslanci navrhli priznať mimoriadnu odmenu v sume 500,00 EUR aj starostke obce. 
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Návrh na uznesenie č. 67/2020 

Poslanci OZ Kuklov priznávajú starostke obce p. Ivete Holkovej, mimoriadnu odmenu 

v sume 500,00 EUR  za vykonávanie prác presahujúcich nad rámec pracovných činností 

z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.  

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 67/2020 BOLO schválené. 

17.Diskusia 

Pani poslankyňa Ing. Makayová uviedla, že obyvatelia obce sa sťažujú na voľne 

pohybujúcich sa psov, uviedla, že má vedomosť o tom, že z dvora domu č. p. 50, vypúšťajú 

psov na ulicu. V tejto súvislosti požiadala starostku obce o upozornenie majiteľa psov. 

Obecnému úradu bola doručená žiadosť vedúcej detského folklórneho súboru o poskytnutie 

príspevku pri príležitosti 25. výročia založenia DFS. Poslanci uviedli, že t. č. je predčasne 

riešiť uvedenú žiadosť z dôvodu situácie spôsobenej Covid-19. 

P. Frohlichová, Kuklov 66, sa opätovne sťažovala na hluk na autobusovej zastávke, deti tu 

neustále hrajú futbal a žiadala vzniknutú situáciu riešiť, príp. zastávku umiestniť na iné 

miesto. Poslanci skonštatovali, že zastávka je tu už dlhodobo a z hľadiska bezpečnosti 

občanov, v centre obce zastávku nie je možné inde umiestniť. 

K návrhu projektového zámeru podaného poslankyňou Ing. Makayovou, preventívne návrhy 

pred povodňami, p. poslanec Olejník uviedol, že by bolo vhodné osloviť povodie Moravy 

o vyčistenie a prehĺbenie zanesených rigolov. Starostka obce ďalej uviedla, že zástupca 

Hydromeliorácii, ktorý vykonal kontrolu rigolov v okolí osady Kruh poukázal na nelegálne 

uloženie odpadkov v rigoloch a v okolí osady. Obec bude vyzvaná na odstránenie nedostatku. 

Ďalej poslanec p. Perička upozornil, že na autobusovej zastávke pri Kalvárii je pri 

vydláždenom stanovišti vyjazdená jama, kde stojí voda, bolo by ju vhodné zasypať, príp. 

zrovnať terén. 

Starostka obce uviedla, že bola kontaktovaná pracovníkom Úradu splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity s informáciou o možnosti získať dotáciu na národný projekt Podpora 

činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácii súvisiacich s ochorením COVID -19 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.  Poslanci neprejavili záujem 

o podanie žiadosti na získanie uvedenej dotácie.  
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Ďalej uviedla, že obci bolo odstúpené na priame vybavenie podanie anonymného pisateľa 

z PZ Šaštín – Stráže  vo veci predaja tabakových a alkoholických výrobkov mladistvým 

osobám v pohostinstve u Štermenských.  

 Ďalšie námety do diskusie neboli predložené. 

18.Záver 

Na záver starostka obce p. Holková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ 

ukončila. 

 

 

 

Overovatelia:                               Jozef Pribyla ___________________________ 

  

                                                    Mária Žišková___________________________ 

  

Starostka obce                  Iveta Holková ___________________________ 

 

 

 

Zapísala: Ľudmila Mršťáková                           

 

 

 


