
Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 09. júna 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, 

všetci poslanci sú prítomní. 

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

Olejník, Robert Perička, Jozef Pribyla 

Hlavný kontrolór obce  Mgr.Pavol Mihál 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Máriu Žiškovú  a p. Milana Olejníka, za 

zapisovateľku p.  Ľubicu Valovičovú. 

3. Návrh programu zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Prezentácia  zámeru projektu „Fotovoltický park Kuklov“ spol. Green Energy Holding 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k „Záverečnému účtu Obce Kuklov za rok 2021“ 

7. Návrh „Záverečného účtu Obce Kuklov za rok 2021“ 

8. Návrh na prevod časti obecného pozemku parc. č. E-KN 5592 v k.ú. Kuklov – 

novovytvorená parcela č. C-KN 5592/11 vo výmere 77 m² a parc. č. C-KN 5592/12 vo 

výmere 464 m² 

9. Návrh organizačnej zmeny – ZŠ s MŠ Kuklov – predprimárne vzdelávanie 

10. Prerokovanie žiadosti SK symbol o povolenie uverejniť erb obce Kuklov 

v heraldickom projekte 

11. Žiadosti občanov 

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 ÁNO X   

Navrhnutý  program BOL schválený. 

 



Starostka obce navrhla doplniť program o ďalšie body z dôvodu vyhlásenia volieb  do orgánov 

samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 

08.06.2022, ktoré sa budú konať 29.10.2022 a zmeniť poradie bodov rokovania nasledovne. 

1.  Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Prezentácia  zámeru projektu „Fotovoltický park Kuklov“ spol. Green Energy 

Holding 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k „Záverečnému účtu Obce Kuklov za rok 2021“ 

7. Návrh „Záverečného účtu Obce Kuklov za rok 2021“ 

8. Návrh na prevod časti obecného pozemku parc. č. E-KN 5592 v k.ú. Kuklov – 

novovytvorená parcela č. C-KN 5592/11 vo výmere 77 m² a parc. č. C-KN 5592/12 

vo výmere 464 m² 

9. Návrh organizačnej zmeny – ZŠ s MŠ Kuklov – predprimárne vzdelávanie 

10. Prerokovanie žiadosti SK symbol o povolenie uverejniť erb obce Kuklov 

v heraldickom projekte 

11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022 

12. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

14. Žiadosti občanov 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. 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 ÁNO X   

Navrhnutý  program BOL schválený. 

 

 

4. Prezentácia zámeru projektu „Fotovoltický park Kuklov“ spol. Green Energy Holding 

Spoločnosť Green Energy Holding predstavila OZ Kuklov zámer vybudovať v obci Kuklov 

fotovoltický park na parcele bývalého Poľnohospodárskeho družstva reg. C  parc. 2706/1, 

vlastník SR. V prípade, že by sa obci pri procese delimitácie podarilo získať pozemok do 

vlastníctva, spoločnosť by prejavila záujem o dlhodobý prenájom delimitovaného pozemku  

o výmere 8,2 ha. Zároveň obci ponúkla pomoc pri vybudovaní zberného dvora na časti daného 

pozemku, podporu pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí a jednorazový finančný 

príspevok po zrealizovaní Fázy 2. 



Bližšie špecifiká budú predložené poslancom OZ elektronickou poštou. 

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 

Osada Kruh – 

Starostka informovala poslancov o tom, že projektová dokumentácia „Prípojka a areálový 

rozvod vody“- vlastníci dotknutých pozemkov podpísali dohody o umiestnení šachty, ktoré 

boli spolu s projektovou dokumentáciou zaslané na BVS, vyjadrenie sme zatiaľ neobdržali.  

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie z Envirofondu, týkajúce sa zabezpečenia kompostérov pre 

občanov a zakúpenie techniky – malotraktora s príslušenstvom  nie sú zatiaľ vyhodnotené. 

 

Žiadosti o dotáciu z TTSK na opravu sietí na multifunkčnom ihrisku a na kultúrno-

spoločenskú akciu pre seniorov neboli schválené. 

 

Závady v Komunitnom centre (popraskaná dlažba), napriek urgenciam zo strany obce i zo 

strany stavebného dozoru, zhotoviteľ do dnešného dňa neodstránil. Obci sa nepodarilo nájsť 

vhodného kandidáta na obsadenie miesta odborného garanta KC s predpísaným vzdelaním.  

Zástupcovia TTSK osobne navštívili KC. 

 

Správne konanie vo veci odvádzania odpadových vôd zo ZŠ, MŠ a služobných bytov začaté 

SIŽP nie je ešte ukončené. Žumpy na odvádzanie odpadových vôd sú v prevádzke a odpadové 

vody sa pravidelne dodávateľom odvádzajú a zneškodňujú v ČOV Kúty. 

 

Detské ihrisko pri Komunitnom centre – pokládka umelej trávy nie je zrealizovaná. 

 

Okresná prokuratúra si k previerke zákonnosti vyžiadala: 

VZN obce Kuklov, ktoré ustanovuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 

VZN obce Kuklov, ktoré ustanovuje pravidlá na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene 

VZN obce Kuklov, ktoré ustanovuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

VZN obce Kuklov, ktoré ustanovuje činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo 

obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste. 

VZN obce Kuklov č. 2/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce Kuklov, zápisnicu 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s prezenčnou listinou na ktorom bolo predmetné 

VZN prijaté  

VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce. 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Kuklov za rok 2021“ 

  

Hlavný kontrolór obce predložil svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce Kuklov za rok 

2021, poslancom OZ bolo doručené vopred pred zasadnutím  

 

 

Návrh na uznesenie č. 14/2022 

 



Obecné zastupiteľstvo Kuklov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu 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 ÁNO X   

Uznesenie č.14/2022 bolo prijaté. 

 

 7. Návrh „Záverečného účtu Obce Kuklov za rok 2021“ 

 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom 

sídle a v zákonnej lehote a s dostatočným predstihom poslancom OZ zaslaný vopred pred 

zasadnutím OZ. Poslanci sa s obsahom záverečného účtu oboznámili a nevzniesli žiadne 

námietky  

 

Návrh na uznesenie č. 15/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  

a) schvaľuje Záverečný účet obce Kuklov a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez 

výhrad.  

b) OZ Kuklov schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 v sume 

46 852,40 EUR na tvorbu rezervného fondu.  

 

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 ÁNO X   

Uznesenie č.15/2022 bolo prijaté. 

 

8. Návrh na prevod časti obecného pozemku parc.č. E-KN 5592 v k.ú. Kuklov – 

novovytvorená parcela č. C-KN 5592/11 vo výmere 77 m² a parc.č. C-KN 5592/12 vo 

výmere 464 m² 



Zámer obce prevodu časti obecného pozemku parc. č. 5592 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce od 11.04.2022 do 26.04.2022. Počas 15-dňovej lehoty neboli 

podané žiadne pripomienky, ani o uvedený pozemok neprejavil záujem iný záujemca.  

 

Návrh na uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove schvaľuje v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa časti obecného pozemku – parc. č 

-5592/11, register C-KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m², pod dielom 1 v podiele 

1/1, odčlenenej z parcely č. 5592, register E-KN zastavané plochy a nádvoria o výmere 852 m². 

-5592/12, register C-KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m² pod dielom 2, v podiele 

1/1, odčlenenej z parcely č. 5592, registra E-KN, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 852 

m² 

-5592/12, register C-KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m² pod dielom 3 v podiele 

1/1, odčlenenej z parcely č. 5593/1, register E-KN, trvalé trávnaté porasty vo výmere 1367 m², 

vedenom na LV č. 2583, v zmysle geometrického plánu č. 41/2020 vypracovaného Máriom 

Antálekom, Brodské 817 a úradne overenom OÚ Senica, katastrálnym odborom dňa 

11.08.2020, pod č. 679/2020 Lubošovi Danielovi ml. bytom Kuklov č. 85. Cena pozemku sa 

stanovuje vo výške 1,32 EUR/m². Kúpna cena 714,12 EUR bola vyplatená v hotovosti do 

pokladne Obce Kuklov. Náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci, návrh  na 

vklad do katastra nehnuteľnosti podáva kupujúci. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

s nehnuteľnosťou č. 290, ktorú kupujúci užíva. Nie je predpoklad, že by pozemok obec 

v budúcnosti užívala pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je 

možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca a prevodom sa zosúladí 

právny stav so skutočným.  

 

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 ÁNO X   

Uznesenie č.16/2022 bolo prijaté. 

 

 

 

9. Návrh organizačnej zmeny – ZŠ s MŠ Kuklov – predprimárne vzdelávanie 



Starostka obce informovala poslancov o skutočnosti, že na školský rok 2022/23 je t. č. 

zapísaných do MŠ 9 detí a prognóza na ďalšie roky podľa evidencie pobytu obyvateľov 

a demografického vývoja je nepriaznivá /predpoklad 5-6 detí/. Vzhľadom k tejto skutočnosti 

pristupuje opäť k zníženiu úväzku pedagogických zamestnancov pre predprimárne vzdelávanie 

zo 100% na 80% úväzok v súlade s platným rozhodnutím zástupcu starostu obce č. OcU-KuK-

1019/2020 o organizačnej zmene zo dňa 25. 05. 2020, prijatým uznesením Obecného 

zastupiteľstva Kuklov č. 13/2020 zo dňa 21. 05. 2020. 

 

Návrh na uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove berie na vedomie organizačné  zmeny v rozsahu úväzku 

pedagogických pracovníkov pre predprimárne vzdelávanie.  

 

K uvedenému návrhu vzniesla námietky p. Reháková s tým, že si je vedomá skutočnosti, že 

počet detí v MŠ je nízky, ale v súvislosti s touto skutočnosťou požadovala znížiť úväzok aj p. 

upratovačke a p. kuchárke. Starostka obce uviedla, že úväzok upratovačky bol prehodnotený 

v zmysle metodického pokynu Ministerstva školstva SR č. 401/2000-12, ktorým boli určené 

normatívy spotreby upratovačských prác v školách a v školských zariadeniach a na základe 

uvedeného bolo zrušené 1 pracovné miesto upratovačky s účinnosťou od 01. 09. 2020, kedy 

boli zrušené aj 2 pracovné miesta učiteliek s úväzkom na 100 % . Vzhľadom na skutočnosť, že 

v šk. roku 2021/2022 bola zavedená povinná predškolská výchova a vzrástol počet detí v MŠ, 

zamestnávateľ upravil úväzok na 100% na  dobu určitú od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Súčasne 

uviedla, že pri otvorení prevádzky Komunitného centra Kuklov bude potrebné okrem granta – 

vedúceho pracovníka KC, tvoriť aj aktivity a programy pre klientov centra a ponúkla p. 

Rehákovej viesť krúžky, príp. tvorivé dielničky pre deti. Ponuku odmietla. Ďalej konštatovala, 

že úväzok upratovačky nie je závislý od počtu detí. Či príde 1 dieťa alebo 20, objekt je treba 

každý deň upratať a dezinfikovať, upratovačka vykonáva upratovacie práce v ZŠ, MŠ a na OÚ. 

K pracovnému miestu kuchárky starostka uviedla, že pracovná náplň bola taktiež v tom čase 

prehodnotená, ale opätovne sa bude ňou zaoberať.   

 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 17 /2022 BOLO prijaté. 

 

10. Prerokovanie žiadosti SK symbol o povolenie uverejniť erb obce Kuklov 

v heraldickom projekte 



Zástupca projektu SKsymbol požiadal o povolenie  uverejniť erb obce Kuklov na webovej 

stránke Národného heraldického projektu SKsymbol. 

Starostka uviedla, že  erb našej obce nie je zapísaný v Heraldickom registri SR a o tejto 

skutočnosti informovala i zástupcu projektu, ktorý uviedol, že projekt je zameraný na zvýšenie 

povedomia obyvateľov o erboch samospráv na Slovensku. 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov nemalo výhrady k uverejneniu erbu obce Kuklov. 

 

Návrh na uznesenie č. 18 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov povoľuje uverejniť erb v heraldickom projekte SKsymbol na 

dobu neurčitú. 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 18/2022  BOLO prijaté. 

 

11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov  samosprávy obcí – 29.10.2022 

Predseda NR SR vyhlásil  voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych 

krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022. 

Volebné obvody určuje obecné zastupiteľstvo v súlade s §166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 

Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Návrh na uznesenie č. 19 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov v zmysle §166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z.z. určuje 1 

volebný obvod, ktorý tvorí obec 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 ÁNO X   

Uznesenie č. 19 /2022  BOLO prijaté. 

 

12. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 

Obec Kuklov má k dnešnému dňu 770 obyvateľov. Pravidlá pre určenie počtu poslancov 

upravuje zákon o obecnom zriadení  podľa počtu obyvateľov, obce od 501 do 1000 obyvateľov 

môžu mať  5-7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo navrhuje ponechať 7 poslancov na volebné 

obdobie 2022-2026. 

 

Návrh na uznesenie č. 20 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov podľa §11 ods. 3 písm.c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ v Kuklove určuje na celé volebné 

obdobie 2022-2026 - 7 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 ÁNO X   

Uznesenie č. 20 /2022  BOLO prijaté. 

 

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu  na volebné obdobie 2022-2026 

V zmysle §11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslanci určujú rozsah výkonu 

funkcie starostu obce na celé ďalšie volebné obdobie. 

 

Návrh na uznesenie č. 21 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu 

obce na plný úväzok počas celého volebného obdobia 2022-2026 

  HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie hlasovanie PROTI hlasovania sa 



ZA 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 ÁNO X   

Uznesenie č. 21 /2022  BOLO prijaté. 

14.Žiadosti občanov 

a) P. Soňa Malíková, Kuklov č. 330 požiadala o povolenie na  nový splátkový kalendár. 

Starostka uviedla, že menovaná mala uzatvorený splátkový kalendár už 2-krát, platby boli 

nepravidelné, pričom pri nedodržaní splatnosti jednej splátky je splatná celá suma. Obec o. i. aj 

v súlade s nájomnou zmluvou zvolila možnosť poskytovania dávky – príspevku na bývanie, 

inštitútom osobitného príjemcu. Na základe vyššie uvedeného nie je možné žiadosti o splátkový 

kalendár vyhovieť. 

b) Róbert Vašek, v zast. Soni Malíkovej, bytom Kuklov 330, žiadal o dobudovanie podkrovia 

v nájomnom byte a doriešenie odvodnenia priestoru pred vchodom do bytu, kde sa pri dažďoch 

nadmerne hromadí voda. 

Hlavný kontrolór poznamenal, že o dobudovanie podkrovia je potrebné podať písomnú žiadosť. 

Odvodnenie bude riešené priebežne. 

c/ Lívia Danielová a Ivan Danihel, Kuklov 291, podali žiadosť o prenájom časti obecného 

pozemku parc. č. E-KN 5592 v k. ú. Kuklov – osada Kruh o výmere 24 m2 za účelom povolenia 

drobnej stavby k nehnuteľnosti, ktorú užívajú. 

 

Návrh na uznesenie č. 22/2022 

OZ v Kuklove  schvaľuje zámer zverejnenia prenájmu časti obecného pozemku reg. E-KN parc. 

č. 5592, druh pozemku zastavaná plocha a trvalý trávnatý porast, k. ú. Kuklov, lokalita Kruh, 

vedenom na LV č. 2583 pre obec Kuklov v zmysle §9a ods. 9 písm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 22 /2022  BOLO prijaté. 

c) P. Jozef Daniel , Kuklov č. 328 podal žiadosť o výmenu dvoch poškodených  okien na 

obecnom nájomnom byte nižšieho štandardu v osade Kruh. 



 

Návrh na uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje  uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

vo výške skutočných nákladov na výmenu dvoch okien na obecnom nájomnom byte nižšieho 

štandardu. 

 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 23 /2022  BOLO prijaté. 

 

d) P. Fröhlichová Hana, Kuklov č. 66 požiadala o premiestnenie autobusovej zastávky 

z dôvodu rušenia pokojného stavu.  

Poslanci skonštatovali, že zastávka je tam umiestnená od nepamäti, vlastník nehnuteľnosti pri 

jej kúpe mal znalosť, že v bezprostrednej blízkosti sa nachádza zastávka, z čoho vyplýva, že 

túto skutočnosť bral na vedomie. Obec nemá iné vhodné stanovište v strede obce, kde by bolo 

vhodné zastávku umiestniť.  

 

Návrh na uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov nesúhlasí s premiestnením autobusovej zastávky Kuklov, 

kaplnka a žiadosti nevyhovuje. 

 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 24 /2022  BOLO prijaté. 

  

15. Rôzne 



A) Hlavný kontrolór obce Kuklov predložil  na Obecnom zastupiteľstve Kuklov „Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

Návrh na uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov 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 2. polrok 2022 

b) poveruje 

hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 26 /2022  BOLO prijaté. 

B) V zmysle článku 7 odsek 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostka obce dňa 25.04.2022 podala písomné 

„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“, 

ktoré bolo odstúpené komisii na ochranu verejného záujmu predsedníčke komisie Ing. 

Makayovej. Predsedníčka komisie predložila zápisnicu OZ Kuklov. 

Návrh na uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov berie na vedomie zápisnicu komisie na ochranu verejného 

záujmu. 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 27 /2022  BOLO prijaté. 

C) Z dôvodu, že občania sa dotazujú termínu otvorenia detského ihriska pri KC a pokládka 

umelého trávnika svojpomocne sa nepodarila zrealizovať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 



poslancov, starostka navrhla úpravu terénu a pokládku umelého trávnika realizovať 

prostredníctvom firmy.  

 

Návrh na uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

vo výške skutočných nákladov na úpravu terénu a pokládku umelého trávnika detského 

ihriska pri Komunitnom centre. 

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 28 /2022  BOLO prijaté. 

 

16.Diskusia 

A) Starostka obce navrhla opätovne vyčistiť priekopy a  rigoly technikou z dôvodu ich 

nepriechodnosti. Uviedla, že u niektorých majiteľov nehnuteľností na Hlavnej ulici bolo 

uskutočnené stavebné konanie, vo veci odvádzania odpadových vôd , vlastníci boli upozornení 

na zákaz vypúšťať odpadových vôd na verejné priestranstvo.  

Návrh na uznesenie č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

na vyčistenie rigolov, priekop a verejného priestranstva v skutočnej výške vynaložených 

nákladov a súčasne schvaľuje zmenu rozpočtu.  

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 29/2022  BOLO prijaté. 

 



B)  Starostka obce uviedla, že by bolo potrebné odstrániť nelegálnu skládku v osade Kruh. 

Poslanec  Jozef Pribyla poznamenal, že skládka by sa mohla odstrániť po avizovaných 

dotáciách poskytnutých MŽP na odstránenie skládok.  

 

C)   Ďalej navrhla zámer odkúpenia pozemku na par. č. 287/2, 287/1, 288, 289, 279 , spolu 1655 

m² z dôvodu zlepšenia prístupu obyvateľov časti za Humnami k obchodu a Komunitnému 

centru, po úpravách terénu by sa tu v budúcnosti mohol vybudovať cyklochodník a workoutové 

ihrisko, prípadne športová zóna. Navrhovaná cena zo strany  predávajúcich je cca 9000,00 

EUR. Poslanci návrh prijali. 

Návrh na uznesenie č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje zámer odkúpenie pozemku : 

parc. č. C-KN 287/2,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 1290m²,  LV 338, 

k.ú. Kuklov,  

parc. č. C-KN 287/1, druh pozemku záhrada, výmera: 84m², LV 338, k.ú. Kuklov, 

parc. č. C-KN 288, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 108 m², LV 337, k.ú. 

Kuklov,  

parc.č. C-KN 289, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 108 m ², LV: 518, 

k.ú. Kuklov, 

 parc. č. C-KN 279, druh pozemku záhrada, výmera 65 m², LV: 557, k.ú. Kuklov  

v celkovej výmere 1655 m²  

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 ÁNO X   

Uznesenie č. 30/2022  BOLO prijaté. 

 

17. Záver 

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

 

 

 

 



Overovatelia:                             Mária Žišková                         ........................................                     

  

                                                   Milan Olejník                         ........................................ 

      

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

 

 

Zapísala: Ľubica Valovičová                           

 


