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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 10. marca 2022 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,  OZ  je uznášaniaschopné. 

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

Olejník, Robert Perička 

Hlavný kontrolór obce p. Mgr.Pavol Mihal 

Ospravedlnený: Jozef Pribyla 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Dušana Mihála  a p. Vlastu Lorencovú, za 

zapisovateľku Ľubicu Valovičovú. 

3. Návrh programu zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Protest prokurátora zo dňa 27.12.2021, spis. Zn. Pd 163/21/2205-3 proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu obce Kuklov č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce 

Kuklov 

5. Návrh na schválenie dodatku č. 1/2022 k VZN obce Kuklov č. 1/2012 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Kuklov 

6. Informácia o stave národného deinštitucionalizácie sociálnych služieb v obci Kuklov 

7. Prezentácia zámeru projektu „Fotovoltický park Kuklov“ firmou Green Energy 

Holding 

8. Kontrola plnenia uznesení 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za rok 2021 

10. Žiadosti občanov 

11. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Kuklov 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. 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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Navrhnutý  program BOL schválený. 
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4. Protest prokurátora zo dňa 27.12.2021, spis.Zn. Pd 163/21/2205-3 proti VZN obce 

Kuklov č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Kuklov 

Protest prokurátora spis. zn. Pd 163/21/2205-3 zo dňa 27. 12. 2021 proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Kuklov č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Kuklov bol zaslaný 

poslancom OZ Kuklov dňa 09. 02. 2022. 

 

Návrh na uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov po prerokovaní materiálu „Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kuklov č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Kuklov – protest prokurátora“ 

vyhovuje 

podanému protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica zo dňa 27. 12. 2021, spis. zn. Pd 

163/21/2205-3 a konštatuje, že protest je dôvodný a  

zrušuje 

ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Kuklov č. 1/2012 Zásady hospodárenia 

s majetkom obce Kuklov 

- čl. 4 písm. B odsek 9 

- čl. 4 písm. B odsek 10 

- čl. 5 ods. 5 

- čl. 5 ods. 6 

 

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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 1/2022 bolo prijaté. 

 

 

5. Návrh na schválenie dodatku č. 1/2022 k VZN obce Kuklov č. 1/2012 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Kuklov 

Návrh Dodatku č. 1/2022 Všeobecne záväzného nariadenia obce Kuklov č. 1/2012 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Kuklov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kuklov a na webovej 
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stránke Obce Kuklov dňa 08. 02. 2022. Počas pätnásťdňovej lehoty neboli uplatnené žiadne návrhy ani 

pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie č 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov sa uznáša na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Kuklov č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom 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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 2/2022 bolo prijaté. 

 

6. Informácia o stave národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb v obci 

Kuklov 

  

Riaditeľka DSS Moravský Svätý Ján odprezentovala transformačný plán NP 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb v našej obci, s predpokladaným začiatkom prípravných 

prác v priebehu tohto roku. 

V obci Kuklov je predbežne v 1. etape plánované vybudovanie pobytovej služby s názvom 

Špecializované zariadenie, ide o vybudovanie 2 samostatných 2-domoch s vytvorením 12 

pobytových miest. Projekt bude financovaný dotáciou z Plánu obnovy, zriaďovateľom 

uvedeného zariadenia bude Trnavský samosprávny kraj. 

V diskusii sa poslanci a starostka obce zaujímali najmä o prínos projektu pre obec. O. i. 

vybudovaním zariadenia by vznikli nové pracovné príležitosti aj pre obyvateľov obce, rozšírilo 

by sa spektrum poskytovaných sociálnych služieb pre obyvateľov obce napr. možnosť 

prepravnej služby, požičovňa zdravotníckych pomôcok, denné aktivity a poskytovanie 

sociálnej rehabilitácie, možnosť umiestniť nášho obyvateľa do ŠpZ v blízkosti bydliska, 

poskytnutie jednoduchých verejno-prospešných prác obci klientami zariadenia atď. OZ Kuklov 

vyjadrilo zámer spolupracovať pri uskutočňovaní tohto projektu, navrhlo využiť k tomuto 

projektu  obecný pozemok v k. ú. Kuklov, reg. C parc. č. 2016/3 s rozlohou 831 m2 a parc. č. 

2016/4 s rozlohou 142 m2. 

 

Návrh na uznesenie č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje zámer vybudovania špecializovaného zariadenia   

v rámci projektu  deinštitucionalizácie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom bude 

Trnavský samosprávny kraj. 
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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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č.3/2022 bolo prijaté. 

 

 7. Prezentácia zámeru projektu „Fotovoltický park Kuklov“ firmou Green Energy 

Holding 

 

 

Starostka obce informovala poslancov o zámere spoločnosti Green Energy Holding vybudovať 

v našej obci fotovoltický park. 

Zástupcovia uvedenej spoločnosti, ktorý mali predložiť prezentáciu k zámeru projektu, sa 

zasadnutia zo zdravotných dôvodov nezúčastnili, prisľúbili účasť na ďalšom najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

8. Kontrola plnenia uznesení 

Starostka obce informovala poslancov o výsledku vodoprávneho konania vo veci projektu – 

Zmena stavby pred dokončením – verejný rozvod vody v osade Kruh. Keďže stavba bola 

skolaudovaná a obec nedokázala preukázať rozhodné skutočnosti, na základe čoho žiada 

o zmenu stavby, konanie bolo zastavené. Na základe odporúčania a po prerokovaní 

s projektantom, bude po podpísaní dohody o umiestnení vodomernej šachty s vlastníkmi 

dotknutých nehnuteľností a  po odsúhlasení BVS, a. s., projekt pod názvom „Prípojka 

a areálový rozvod vody“ predložený na dodatočné povolenie stavebnému úradu. 

V obci bola vykonaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia kontrola dodržiavania 

povinností obce ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, 

uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov v spojitosti 

so zákonom o odpadoch. 

Poplatky za služby spojené  s užívaním nájomných bytov nižšieho štandardu vo vlastníctve 

obce Kuklov  boli v zmysle uznesenia OZ Kuklov č. 54/2021 upravené s účinnosťou od 01. 01. 

2022. 

Predpis nájomného v služobných bytoch a úhrad za služby spojené s užívaním bytu bol 

upravený na základe prijatého uznesenia OZ Kuklov č. 53/2021 s účinnosťou od 01. 01. 2022. 

Po vznesení námietok nájomcu a posúdení na základe skutočného stavu bytov, keďže byty nie 

sú vykurované ústredným /diaľkovým/kúrením, bolo nájomné upravené v zmysle opatrenia MF 

SR z 1. 12. 2011 č. 01/R/201 cenami pre byty II. kategórie. 
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V obci bola vykonaná ročná kontrola bezpečnosti ihrísk v správe obce s výsledkom, že 

multifunkčné ihrisko bude bezpečné pre verejnosť po odstránení závad – oprave sietí. 

Starostka obce informovala poslancov, že boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dotácie z TTSK: 

 - oblasť športu: Oprava ochrannej siete multifunkčného ihriska /náklady podľa vypracovanej 

cenovej ponuky 4424,00 EUR, žiadaná dotácia v sume 3318,00 EUR/ 

- oblasť kultúry: „Zejdeme sa pri dechovce“ – Kultúrno-zábavný program pre seniorov /náklady 

cca podľa cenovej ponuky 1490,00 EUR, žiadaná dotácia v sume 1117,00 EUR/ 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za rok 2021 

Kontrolná činnosť bola zabezpečovaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce. Správa bola predložená poslancom OZ hlavným kontrolórom obce. Poslanci 

sa so správou oboznámili a nevzniesli žiadne námietky. 

Návrh na uznesenie č. 4/2022 

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 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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 4 /2022 BOLO prijaté. 

 

10. Žiadosti občanov 

a) p. Albína Danielová, bytom Kuklov330, požiadala o výmenu dverí na nájomnom byte. Byt 

je momentálne neobývaný, nájomca si neplní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. 

Poslanci jednohlasne žiadosť zamietajú. 

Návrh na uznesenie č. 5 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov neschvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

na výmenu dverí bytovej jednotky. 
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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 ÁNO  X  

Robert Perička ÁNO  X  

Mária Žišková ÁNO  X  

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 5 /2022  BOLO prijaté. 

 

b) p. Jozef Bartal, Kuklov. 275 požiadal o možnosť prekrytia priekopy v rozsahu 4 m naľavo 

od jeho rodinného domu a následne vysadením trávnatého porastu. Poslanci prekonzultovali 

jeho žiadosť s vyjadrením, že pri nesprávnej realizácií stavby by mohlo prísť k zhoršeniu 

odtokových pomerov. Po posúdení súčasného stavu vyjadrili súhlasné stanovisko za 

predpokladu, že pod zásypom bude umiestnené odvodňovacie potrubie, pred zásypom bude 

objekt riadne zdokumentovaný a prekrytie bude realizované v súlade s podmienkami určenými 

stavebným úradom.  

Návrh na uznesenie č.6 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje investičný zámer p. Jozefa Bartala, Kuklov 275  

rozšírenie mostka za podmienky, že pred zásypom bude objekt riadne zdokumentovaný. 

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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 6 /2022  BOLO prijaté. 

 

c) p. Jozefa Barkoczyová, Kuklov .281  požiadala o jednorazovú  finančnú výpomoc. 

Poslanci sa žiadosťou zaoberali s konštatovaním, že nespĺňa podmienku náhlej núdze, finančná 

tieseň pretrváva od minulého roka, kedy jej bola poskytnutá výpomoc. Vzhľadom na 

skutočnosť, že v domácnosti nežije sama a nepredložila príjem ostatných členov spoločnej 

domácnosti, žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci zamieta. 
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Návrh na uznesenie č. 7 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov neschvaľuje p. Jozefe Barkoczyovej  poskytnutie jednorazovej 

finančnej výpomoci 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  

Mária Žišková ÁNO  X  

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 7 /2022  BOLO prijaté. 

 

d) Jednota dôchodcov Kuklov požiadala o bezodplatné užívanie kultúrneho domu v Kuklove  

za účelom stretnutia a spoločného posedenia dôchodcov v roku 2022. Svoju žiadosť 

odôvodňujú tým, že v miestnej organizácií je t. č. málo členov a členský príspevok, by nepokryl 

náklady na organizačné zabezpečenie stretnutia a súčasne aj prenájmu kultúrneho domu. 

Návrh na uznesenie č. 8 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje členom MO Jednoty dôchodcov Kuklov odpustenie 

poplatku za prenájom Kultúrneho domu Kuklov za účelom stretnutia a spoločného posedenia 

dôchodcov.  

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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 8 /2022  BOLO prijaté. 

d/ p. Ľuboš Daniel ml., bytom Kuklov 85, požiadal o odkúpenie časti obecného pozemku parc. 

č. 5592, vedenom na LV č. 2583 v k. ú. Kuklov, druh pozemku zastavaná plocha a trvalý 

trávnatý porast. Novovytvorené parcely č. 5592/11 o výmere 77 m2 a parc. č. 5592/12 o výmere 

464 m2 vznikli oddelením z pôvodného pozemku parc. č. 5592 ma základe geometrického 

plánu č. 41/2020 vyhotovenom 30. 07. 2020 autorizovaným geodetom a úradne overeným OÚ 

Senica, katastrálnym odborom dňa 11. 08. 2020, pod č. 679/2020. Pozemok svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou, ktorú kupujúci užíva 

spolu s rodičmi. O uvedený pozemok sa trvale stará a zveľaďuje ho. Nie je predpoklad, že by 
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obec v budúcnosti pozemok využívala pre vlastné potreby. O pozemok prejavili v minulosti 

záujem rodičia kupujúceho, avšak z dôvodu prekážok na ich strane od zámeru odstúpili. 

Poslanci OZ Kuklov nemali námietky voči zámeru odpredaja časti obecného pozemku parc. č. 

5592. 

Návrh na uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 a v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e/ zákona SNR č. 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredaja 

novovytvoreného pozemku parc. č. 5592/11 o výmere 77 m2 a parc. č. 5592/12 o výmere 464 

m2 za kúpnu cenu vo výške 1,32 EUR za m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 9/2022  BOLO prijaté. 

 

11. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Kuklov 

Z rozpočtu obce na rok 2022 Obecné zastupiteľstvo Kuklov vyčlenilo na poskytnutie dotácií 

subjektom s právnou subjektivitou pôsobiacich na území obce finančné prostriedky v objeme 

1200 EUR. 

Doručené žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2022: 

Žiadateľ:             Rímsko-katolícka farnosť Kuklov 

Projekt:         Revitalizácia priestranstva – gaštanová alej pri Farskom kostole sv. Štefana                                             

                      Uhorského – výrub drevín 

Žiadaná suma:    1000 EUR 

 

Žiadateľ:              DFS Nádej Kuklov-Smolinské 

Projekt:            Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch – doplnenie obuvi pre deti a rekvizít  

                         k programu 

Žiadaná suma:      300 EUR 
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Návrh na uznesenie č. 10 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kuklov na rok 

2022 Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kuklov vo výške 1000 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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 10 /2022  BOLO prijaté. 

 

Návrh na uznesenie č. 11 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kuklov na rok 

2022  DFS Nádej Kuklov – Smolinské vo výške 200 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 ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 11 /2022  BOLO prijaté. 

 

12. Rôzne 

- Protest prokurátora zo dňa 27. 12. 2021, spis. zn. Pd 164/21/2205-3 proti uzneseniu         

Obecného zastupiteľstva obce Kuklov č. 37/2020 

   Starostka obce informovala poslancov OZ, že na základe predloženia nových skutočností  

   Obcou Kuklov, Okresnej prokuratúre Senica, z ktorých je preukázané, že OZ Kuklov  

   uznesením č. 56/2021 prijatým na zasadnutí dňa 16. 12. 2021 zrušilo uznesenie č. 37/2020 

   zo dňa 15. 10. 2020 a uznesenie č. 31/2021 zo dňa 17. 08. 2021, prokurátor Okresnej 

prokuratúry Senica berie späť protest prokurátora sp. zn. Pd 164/21/2205-3 zo dňa 27. 12. 

2021. 

- Informácia o zahájení projektových prác na cyklotrase Kuklov-Čáry     

   Obci bola predložená cenová ponuka spoločnosti H+L Project, s .r. o, Kominárska 2, 4, 
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   Bratislava na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a inžiniering  

k stavebnému povoleniu stavby „Cyklotrasa pozdĺž toku Myjavy v k. ú. Kuklov“ na 

prepojenie cyklotrasy s úsekom v k. ú. Čáry. Navrhovaná zmluvná cena  je 4500 EUR bez 

DPH, v cene je zahrnuté zameranie územia, projektová dokumentácia a inžiniering včítane 

PD pre ŽSR. 

  Ďalšia oslovená spoločnosť Banské projekty, Bratislava, na našu požiadavku nereagovala. 

  Starostka obce informovala poslancov, že projektová dokumentácia a stavebný dozor nie sú 

oprávnené výdavky projektu, na ktorý bude obec čerpať dotáciu a je potrebné financovať 

tieto náklady z vlastných zdrojov. 

Návrh na uznesenie č. 12/2022 

  Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov na vypracovanie 

projektovej dokumentácie a inžiniering stavby „Cyklotrasa pozdĺž toku Myjavy v k. ú. 

Kuklov“ z rezervného fondu vo výške skutočne vynaložených nákladov.   

  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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 12 /2022  BOLO prijaté. 

- Schválenie „Plánu hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní civilného   núdzového 

plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej 

mobilizácie a obrany štátu v roku 2022“. 

  Starostka obce oboznámila poslancov OZ Kuklov a členov krízového štábu obce s plánom 

úloh na rok 2022, zároveň informovala o skutočnosti, že jednou z úloh obce je aj zabezpečiť 

preskúšanie prostriedkov varovania obyvateľstva – elektrickej sirény, ktorá je v obci 

nefunkčná. Uviedla, že je potrebné preveriť možnosti zabezpečenia prostriedkov varovania 

obyvateľstva pre obec. 

 

Návrh na uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje Plán hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní 

civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany 

obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2022. 

 

 

 



11 
 

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   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 13 /2022  BOLO prijaté. 

 

  

13. Diskusia 

Do diskusie boli predložené pripomienky p. Moniky Pollákovej, bytom Kuklov 203, ktoré 

boli podané písomnou formou dňa 28. 01. 2022 a súčasne boli predložené poslancom OZ 

Kuklov k zaujatiu stanoviska. 

Písomné podanie zo dňa 28. 01. 2022 a stanovisko obce a poslancov OZ Kuklov tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

V diskusii sa rozoberala situácia v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine, starostka 

uviedla, že o. i. ZMOS zriadilo transparentný účet na pomoc Ukrajine. Starostka obce 

informovala poslancov, že v obci sú t. č. ubytovaní v súkromí 3 odídenci. Taktiež uviedla, že 

v prípade ubytovania migrantov z Ukrajiny, sú fyzické a právnické osoby povinné 

oznámiť túto skutočnosť obci z dôvodu, že stav je potrebné denne hlásiť 

príslušnému oddeleniu PZ, OÚ krízové riadenie Senica a RÚVZ. 

 

 

14. Záver 

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

 

Overovatelia:                             Dušan Mihál                         ........................................                     

  

                                                   Vlasta Lorencová                  ........................................ 

      

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

 

 

Zapísala: Ľubica Valovičová                           

 


