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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 28. októbra 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  sú prítomní všetci poslanci, 

OZ  je uznášaniaschopné. 

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

Olejník, Robert Perička, Jozef Pribyla. 

hlavný kontrolór obce p. Mgr. Pavol Mihal. 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Vlastu Lorencovú a p. Roberta Peričku, 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. Informácia o rokovaní so zástupcami TTSK a DSS Moravský Svätý Ján – Národný 

projekt deinštitucionalizácia sociálnych služieb 

6. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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   

Navrhnutý  program BOL schválený  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

- Projekt  na zavedenie pitnej vody – 12 b.j.. bol prepracovaný, postúpený na SPP, konečne 

bolo vydané súhlasné stanovisko. Podklady boli odstúpené na OÚ ŽP Senica. 

- Žiadosti o dotácie na kompostéry, traktor neboli schválené. Včera boli podané znovu pre rok 

2022.  

- Dňa 18.10.2021 našu obec navštívili pracovníci inšpekcie ŽP – na kontrolu zákonností. Bolo 

vytknuté, že domácnosti nemajú kompostéry a vedrá na kuchynský odpad. Starostka obce 

upozornila pracovníkov inšpekcie, že sme malá obec, nemáme finančné prostriedky na 
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zabezpečenie týchto požiadaviek. Máme v obci dve  zberné nádoby na kuchynský odpad. 

Požadujú predložiť celú evidenciu o odpadoch.  

- Boli započaté práce s realizáciou žúmp pre ZŠ, MŠ, OÚ a služobné byty v súlade s platnou 

legislatívou o odpadových vodách. 

- V obci bolo osadené nové dopravné značenie. 

- V obecných nájomných bytových jednotkách nižšieho štandardu č. 330 a 329 boli vymenené 

poškodené okná, v bytoch bola urobená revízia a vyčistenie komínov. 

- Počas prázdnin bola odstránená havária v MŠ, ktorá bola zapríčinená spadnutím stropu. 

Strop  bol zrekonštruovaný, vymenené svietidlá, vymaľovaná trieda, vymenený obklad 

a umývadlo a bol zakúpený nový nábytok. 

-  Obec zapožičala vysokozdvižnú plošinu za účelom orezania drevín, ktoré vykonal poslanec 

p. Perička bez nároku na odmenu. 

- Zmluvná spoločnosť Defense Pro odchytila 9 túlavých psov. 

- Začali sme s prípravou projektu pre budovanie cyklotrasy 

 

5. Informácia o rokovaní so zástupcami TTSK a DSS Moravský Svätý Ján – Národný 

projekt deinštitucionalizácie sociálnych služieb 

  Starostka obce informovala poslancov o ďalšom on-line rokovaní so zástupcami TTSK 

a DSS MSJ. V obci Kuklov sa počíta s vybudovaním zariadenia rodinného typu pre 22 

klientov DSS. Príprava a práce sú plánované na obdobie rokov 2022 až 2032. 

6. Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

 Pani Štefánia Pribylová a p. Zuzana Šírová , č. 160 požiadali  o prenájom obecného pozemku 

p. č. 403/1 registra E , k.ú Kuklov vo výmere 10 m²  za účelom vybudovania žumpy pred ich 

rodinným domom. Poslanci OZ so žiadosťou súhlasili. 

Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovom 

sídle obce. K uvedenému zámeru neboli podané žiadne námietky. 

 

Návrh na uznesenie č. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  schválilo prenájom pozemku p. č. 403/1 o výmere 10 m²  vo 

výške nájomného 0,22 EUR za 1 m²  v  zmysle § 9a ods.9 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov s uplatnením  výnimočného postupu   a poverilo starostku obce  

podpísaním nájomnej zmluvy. 

 

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. 40/2021 BOLO prijaté. 
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7. Rôzne  

  

- Zámer prenájmu časti pozemku pred rodinným domom č. 99 p. Klaudie Masárovej p.č. 401/1 

bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. K zámeru neboli  

predložené žiadne námietky 

Poslanci OZ po opätovnom zvážení žiadosti s prenajatím uvedeného pozemku vyjadrili 

nesúhlas s odôvodnením, že výsadbu rastlín má možnosť zrealizovať i  bez nutnosti prenájmu 

pozemku. Poslankyňa pani Žišková upozornila, že pred týmto rodinným domom sa 

v tesnej  blízkosti chodníka nachádzajú veľké kamene – skaly, ktoré môžu byť príčinou úrazu 

detí a aj dospelých chodcov. 

 

Návrh na uznesenie č.  41/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov neschválilo žiadosť p. Klaudie Masárovej na prenájom 

verejného priestranstva pred rodinným domom č. 99. Kvetinový parčík pred domom si môže 

vybudovať bez prenájmu pozemku. OZ vyzýva menovanú, aby  odstránila veľké skaly 

z verejného priestranstva pred jej rodinným domom. 

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. 41/2021  BOLO prijaté. 

- Riaditeľka ZŠ predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Kuklov za školský rok 2020/2021 a Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ 

Kuklov na rok 2021/2022. 

Poslanci  tieto správy vzali na vedomie.  

 

Návrh na uznesenie č.   42/2021  

Obecné zastupiteľstvo Kuklov vzalo na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

s MŠ škol. rok 2020/2021 

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. 42/2021  BOLO prijaté. 
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Návrh na uznesenie č.  43/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo  Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ na školský rok 

2021/2022. 

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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla  ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 43/2021  BOLO prijaté. 

- Pani Anna Olejníková požiadala o odpredaj dlažobných kociek 

Poslankyňa p. Žišková nesúhlasila s odpredávaním dlažobných kociek. Treba ich použiť na 

vydláždenie priekop na Barine. 

Poslanci súhlasili ešte posledný raz odpredať dlažobné kocky -  9  ks p. Olejníkovej. Zostaté 

dlažobné kocky už obec odpredávať nebude. Použijú sa na vydláždenie v obci. 

 

Návrh na uznesenie č.  44/2021  

Obecné zastupiteľstvo Kuklov súhlasí s odpredajom 9 ks dlažobných kociek p. Anne 

Olejníkovej v cene 1,50 EUR za kus. 

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. 44/2021 BOLO prijaté. 

- Starostka obce informovala poslancov, že bolo vedené priestupkové konanie vo veci 

zanedbávania povinnej školskej dochádzky.                      

- Obec zverejnila na úradnej tabuli a webovej stránke obce zámer prenájmu pozemku pri 

nájomnom byte č. 330, p.č. 5595/2 o výmere 260 m² po dobu 15 dní. K zámeru prenájmu 

pozemku neboli v lehote vznesené žiadne pripomienky avšak keďže časť pozemku zasahuje do 

cestného ochranného pásma je potrebné požiadať o vyjadrenie Správu a údržbu ciest TTSK ako 

správcu dotknutej cesty III/1140 k zaujatiu stanoviska a následne požiadať Okresný úrad ŽP 

Senica o vydanie povolenia. 

O uvedenej skutočnosti bol žiadateľ o prenájom pozemku informovaný. 
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Poslankyňa p. Ing. Makayová poukázala na skutočnosť, že na uvedenom pozemku sa 

opakovane nachádzajú vraky áut, na nakladanie s týmto nebezpečným odpadom nájomca nemá 

oprávnenie. 

    - Multifunkčné ihrisko. Deti i napriek opakovaným zákazom starostky často vnikajú cez plot 

do školského areálu na ihrisko, roztrhali siete, robia tam neporiadok, hluk. V posledných dňoch 

zničili aj kus plotu. Starostka požiadala o pomoc políciu s tým, že vzhľadom na opakované 

vniknutie na cudzí pozemok a poškodzovanie cudzieho majetku má v úmysle podať trestné 

oznámenie vo veci vandalizmu neoprávnenému vnikaniu na cudzí pozemok a poškodzovanie 

cudzieho majetku. Privolaná hliadka vypátrala zákonného zástupcu maloletého, ktorý spôsobil 

škodu. Zákonný zástupca požiadal starostku obce neuplatniť zámer podania trestného 

oznámenia s tým, že vzniknutú škodu odstráni a zabezpečí aby sa ďalej neopakovala situácia 

s vnikaním na cudzí pozemok. 

- Pán farár požiadal o vyčistenie dvora pri cirkevnej budove č. 218 /bývalý obecný úrad/ kde sa 

doteraz ukladal biologický odpad z verejného priestranstva. 

Obec nemá priestor pre skládku biologického odpadu, nemá ani vhodný zberný dvor. Bolo by 

potrebné uvažovať s vybudovaním kompostoviska a zberného dvora mimo obytnej zóny. 

- Poslankyne p. Ing. Makayová a p. Lorencová podali podnet aby obec prispela finančne na 

výrub gaštanov v kalvárii pri kostole. P. Lorencová poznamenala, aby obec uhradila celú sumu 

v súvislosti s výrubom stromov v kalvárii. Dotácia obce na tento účel bude riešená 

v rozpočte  budúceho roka.  

- Starostka informovala, že k zápisu do registra poskytovateľa sociálnych služieb /Komunitné 

centrum/ je potrebné okrem iného vypracovať VZN o poskytovaní sociálnych služieb v KC 

Kuklov. Poslanci nemali žiadne návrhy k obsahu VZN. 

9. Diskusia 

   Poslanec pán Olejník poznamenal, že v obci sú nevyčistené priekopy a úseky verejného 

priestranstva, ktoré neboli vykosené. Ďalej poukázal, že by bolo vhodné, aby sa obec zaoberala 

kúpou vhodného pozemku na vybudovanie zberného dvora a poukázal na skutočnosť, že do 

dnešného dňa nebola upravená výška nájmu v služobných bytoch 

10. Záver 

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

 

Overovatelia:                             Vlasta Lorencová                    ......................................                     

  

                                                   Robert Perička                          ........................................ 

      

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

 

 

Zapísala: Ľudmila Mršťáková                           
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