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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 11. marca 2021 o 18, 00 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 je prítomných 5 poslancov, 

2 sú ospravedlnení zo zdravotných dôvodov, OZ je uznášaniaschopné. 

Prítomní: Vlasta Lorencová, Ing. Mária Makayová, Dušan,Mihál, Jozef Pribyla, Mária Žišková, 

hlavný kontrolór – p. Mgr. Mihál 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Ing. Mária Makayová a Dušan Mihál, 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. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za rok 

2020 

6. Prerokovanie plánu hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní civilného 

núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, 

hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2021 

7. Návrhy k aktualizácii Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kuklov na roky 

2014-2022 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. 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 NIE    

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Navrhnutý  program BOL schválený  
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4. Kontrola plnenia uznesení 

Na dobudovanie verejného rozvodu vody v osade Kruh boli už doručené všetky potrebné 

vyjadrenia k zmene stavby, čaká sa na vyjadrenie SPP, a potom bude možné odstúpiť všetky 

stanoviská na vydanie povolenia k zmene stavby. 

Na základe žiadosti obyvateľov osady Kruh a jej schválenia poslancami OZ bola zakúpená 

a namontovaná do osady pumpa na studňu v sume 244,16 EUR. Bola odstránená ďalšia závada 

na streche byt. j. č. 328 nalepením izolačného pásu v sume 126 EUR. 

Oprava strechy nad služobnými bytmi – Kuklov 203 je v realizácii.  

V časti obce Barina bolo doplnené ďalšie svietidlo verejného osvetlenia v sume 228 EUR. 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie strešnej 

konštrukcie ZŠ a MŠ bola OÚ Trnava, odborom školstva, vyhodnotená ako opodstatnená a bola 

postúpená MŠVVaŠ SR na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle projektu a podľa 

rozpočtovaných nákladov v celkovej sume 146 531 EUR. 

Environmentálnemu fondu boli odstúpené žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty: 

Oblasť C1/C4: Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Kuklov /malotraktor, čelný 

nakladač, vlečka, kontajnery/ v celkovej požadovanej sume 68 000 EUR, bez spoluúčasti obce. 

Oblasť C2: Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kuklov /nákup 

kompostérov a nádob na kuchynský odpad/ v požadovanej sume cca 37 200 EUR, 

spolufinancovanie obce 5% z celkových nákladov na obstaranie, t j. 1860 EUR. 

Projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov“ / o vyhlásenej výzve 

boli poslanci vzhľadom na súčasnú situáciu, informovaní elektronickou poštou, všetci vyjadrili 

súhlas s podaním žiadosti a prípravou projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu/. 

Projektová dokumentácia na tepelnú izoláciu fasády ZŠ a MŠ, vrátane výmeny okien – 396,00 

EUR a na tepelnú izoláciu strechy 130,00 EUR. 

Rozpočet na tepelnú izoláciu fasády predstavuje 237 138,77 EUR, výmena okien 65857,39 

EUR a zateplenie strechy 125344,80 EUR. Keďže o dotáciu bolo možné požiadať max. do 

výšky 400 000 EUR, žiadosť bola rozčlenená na 2 časti: v roku 2021 žiadaná dotácia na 

zateplenie strechy vo výške 119 077,00 EUR a spoluúčasť obce 6267,22 EUR, t. j. spolu 

125 344,26 EUR a v roku 2022 bude možné požiadať o ďalšiu dotáciu na výmenu okien 

a tepelnú izoláciu fasády, predpokladaná žiadaná dotácia by bola v sume 225 281,00 EUR. 

Vypracovanie projektu – 960 EUR vr. DPH spoločnosťou Crat, s. r. o. Žilina /cenovo 

výhodnejšia ponuka ako oslovená ďalšia spoločnosť Gemini Group/. 

MŠVVaŠ opäť vyhlásilo výzvu na podávanie žiadosti o dotácie na zlepšenie vybavenia 

školských jedální. Bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie umývačky riadu 

v sume 1780 EUR. 

V tomto roku bola možnosť podať 2 žiadosti o dotácie z TTSK na rozvoj kultúry, 

športu,  zdravotníctva a sociálnych vecí. V minulom roku boli z dôvodu mimoriadnej situácie 

všetky dotácie zastavené a vyčlenené finančné prostriedky boli použité na zmiernenie 

následkov epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Obec využila možnosť 

a podala žiadosť z minulého roku – projekt Všetky deti sú si rovné – interaktívny a zábavný 

program pre deti a druhú žiadosť v oblasti podpory sociálnych vecí – projekt Za zdravím a za 
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poznaním, zameraný na medzigeneračné aktivity – poznávací a regeneračný výlet pre seniorov 

a deti – Rozprávkový les-Nezbudská Lúčka-Strečno- Rajecké Teplice, kúpanie v termálnej 

vode a Rajec – návšteva slovenského betlehemu. 

5. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za rok 2020 

Kontrolná činnosť bola zabezpečovaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce. Správa bola predložená poslancom OZ hlavným kontrolórom obce 3. 2. 

2021.Poslanci sa so správou oboznámili a nevzniesli žiadne námietky. 

Návrh na  uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so zákonom 

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

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za 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 NIE    

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 1/2021 BOLO prijaté 

6. Prerokovanie plánu hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní civilného núdzového 

plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej 

mobilizácie a obrany štátu v roku 2021 

Starostka obce oboznámila poslancov s vyššie uvedeným plánom, aktualizovala zloženie 

členov krízového štábu obce. Poslanci nemali žiadne námietky. 

Návrh na uznesenie č. 2/2021 

OZ Kuklov berie na vedomie Plán hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní civilného 

núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, 

hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2021. 

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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 2/2021 BOLO prijaté. 
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7. Návrhy k aktualizácii Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kuklov na roky 

2014 - 2022 

Platnosť súčasného PHSR trvala do konca r. 2020, preto starostka navrhla súčasné PHSR 

aktualizovať na obdobie r. 2021-2022. Dodala, že plány rozvoja budeme aktualizovať iba 

v takom rozsahu, ktorý sme schopní zabezpečiť. Navrhla do plánu zapracovať najmä 

dobudovanie prístupu k pitnej vode pre marginalizovanú skupinu v osade Kruh a  zlepšenie 

energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ. Zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy ani 

pripomienky k aktualizácii. 

Návrh na uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh k aktualizácii PHSR na roky 2014-2022 

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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 3/2021 BOLO prijaté. 

 

8.Rôzne 

  Starostka obce informovala prítomných o priebehu skríningového testovania na ochorenie 

COVID-19, ktoré sa konalo v čase od 23. 1 2021 do 27. 2. 2021 na odbernom mieste v našej 

obci. 

Predbežné náklady obce so zabezpečením testovania / bez odberu infekčného odpadu 

a spotreby energií/ za uvedené obdobie sú vo výške 7844,42 EUR. Refundácia nákladov z MV 

SR k dnešnému dňu je vo výške 8920,00 EUR, nie sú ešte refundované náklady za testovanie 

v dňoch 20. 2. 2021 a 27. 2. 2021 /očakávaná suma na refundácia 3650,00 EUR/. 

Starostka obce navrhla zakúpiť pre seniorov nad 65 rokov veku vitamíny a respirátory. Uviedla, 

že v obci žije seniorov nad 65 rokov približne 140. Poslanci uvedený návrh prijali. 

Starostka obce opäť otvorila otázku využitia poskytnutého grantu – WIFI 4 EU, vzhľadom aj 

na súčasné dištančné vzdelávanie žiakov. Poslanci požadovali preveriť možnosti pripojenia 

a zistiť mesačné vynaložené náklady, ktoré by obci vznikli sprevádzkovaním internetovej siete. 

- Pán Martin Malík požiadal o odkúpenie 30 ks chodníkových betónových kociek. 

Poslanci s odpredajom kociek súhlasili v cene 2 EUR za 1 kus. 

 

Návrh na uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Martina Malíka. Súhlasí s odpredajom 30 kusov  

chodníkových betónových kociek v cene 2 EURA za 1 kus. 
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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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 4/2021 BOLO prijaté. 

 

- Pán Michal Daniel po návrate z ÚVTOS požiadal o sociálnu výpomoc na preklenutie 

nepriaznivej situácie. 

 Poslanci OZ  jeho žiadosť o sociálnu výpomoc neschválili. 

 

Návrh na uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Michala Daniela o poskytnutie sociálnej 

výpomoci 

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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO  X  

Mária Žišková ÁNO  X  

Uznesenie č. 5/2021 BOLO prijaté. 

 

- Pán Rafaj Jozef požiadal o možnosť úpravy pozemku pred bránou pri vstupe k jeho domu č. 

164. 

Je to obecný pozemok, v priestore medzi cestou a jeho bránou je neupravený, blatistý terén. 

Pozemok si upraví na vlastné náklady. 

Poslanci vyjadrili súhlas k úprave pozemku pri vstupe k domu č. 164.  

 

 

Návrh na uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Jozefa Rafaja – úpravu pozemku pred vstupom 

k domu č. 164. 
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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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.6/2021  BOLO prijaté. 

 

-  Pán Baláž Radovan podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku priľahlého k bytovému  

domu č. 330 /časť pri jeho byte/. Poslanci prerokovali túto žiadosť a jednohlasne nesúhlasili 

s odpredajom tohto pozemku, prípadne ani s prenájmom. 

 

Návrh na uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Radovana Baláža o odkúpenie obecného pozemku 

– časť parcely 5593/2. 

.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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO  X  

Mária Žišková ÁNO  X  

Uznesenie č. 7/2021  BOLO prijaté. 

 

- Pán Marián Hradský požiadal o odkúpenie obecného pozemku na konci obce pri dome č. 106. 

Poslanci OZ konštatovali, že tieto   pozemky na Barine /parc.č. 2016/3, 2016/4 obec odpredávať 

nebude.  

 

Návrh na uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Marián Hradského o odkúpenie obecného 

pozemku. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO   x  

Ing. Mária Makayová ÁNO  X  

Dušan Mihál ÁNO   X  
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Milan Olejník NIE    

Robert Perička NIE    

Jozef Pribyla ÁNO  X  

Mária Žišková ÁNO  X  

Uznesenie č. 8/2021 BOLO prijaté. 

 

- Starostka obce navrhla mimoriadnu odmenu hlavnému kontrolórovi za vykonávanie prác 

presahujúce rámec pracovných činností za rok 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej 

s ochorením COVID-19 vo výške 50 EUR. 

Poslanci s navrhnutou odmenou jednohlasne súhlasili. 

 

Návrh na uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu hlavného kontrolóra v sume 50 EUR. 

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 NIE    

Jozef Pribyla ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie  č. 9  BOLO prijaté. 

 

7. Diskusia 

Starostka obce p. Holková informovala poslancov, že pán Marek Jančura č. domu 50 bol 

vyzvaný, aby nepúšťal voľne svojich psov na verejné priestranstvo. 

Občania z rómskej osady doručili petíciu za prístup k pitnej vode, ktorá nebola podaná v súlade 

so zákonom o petíciách. 

Starostka obce informovala poslancov, že detské ihrisko pri Komunitnom centre je osadené 

a vyzvala ich o zaujatie stanoviska k možnosti úpravy terénu pod hernou zostavou – výsev 

trávy, vysypanie drobnou drťou, prípadne umelý trávnik. 

Poslanci sa priklonili k zakúpeniu umelého trávnika. 

Ďalšie námety do diskusie neboli predložené. 

18.Záver 

Na záver starostka obce p. Holková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 
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Overovatelia:                            Ing. Mária Makayová  ......................................                     

  

                                                   Dušan Mihál                ........................................ 

  

Starostka obce                  Iveta Holková             ......................................... 

 

Zapísala: Ľudmila Mršťáková                           

 

 


