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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 08. septembra 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. Vlastu Lorencovú  a p. Roberta Peričku, za 

zapisovateľku p.  Ľubicu Valovičovú. 

 

3. Návrh programu zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh na schválenie uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim Obcou Kuklov 

a predávajúcimi Anna Královičová, Mária Malcovičová, Mária Valachovičová 

6. Návrh na schválenie prenájmu časti obecného pozemku reg. E-KN parc. č. 5592 

o výmere 24 m² 

7. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 

8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti verejných budov – vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR 

9. Žiadosti občanov 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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. 
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Starostka obce navrhla doplniť program o ďalší bod Protest prokurátora z dôvodu podania 

protestu prokurátora proti chovu a držaniu psov. Starostka zahŕňa tento bod do programu ako 

bod 9. 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh na schválenie uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim Obcou Kuklov 

a predávajúcimi Anna Královičová, Mária Malcovičová, Mária Valachovičová 

6. Návrh na schválenie prenájmu časti obecného pozemku reg. E-KN parc. č. 5592 

o výmere 24 m² 

7. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 

8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti verejných budov – vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR 

9. Protest prokurátora zo dňa 23. 08. 2022, spis. Zn. Pd 75/22/2205-2 proti Všeobecne 

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

obce Kuklov 

10. Žiadosti občanov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. 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. Kontrola plnenia uznesení 

 

Na zmenu stavby pred dokončením - Verejný rozvod vody – osada Kruh bolo vydané 

stavebné povolenie, t. č. prebieha  verejné obstarávanie.  

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie z Envirofondu v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva : 

C2: Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kuklov (kompostéry) a 

C4: Nákup techniky odpadového hospodárstva  neboli schválené 
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Žiadosť o poskytnutie príspevku z Envirofondu podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č. 329/2018 

Z.z. (zákon o poplatkoch ) bola schválená, obci bol poskytnutý príspevok vo výške 825,96 EUR 

(vytriedenosť odpadu 34,54%). 

 

Projektová dokumentácia na cyklotrasu v štádiu rozpracovanosti  daná na pripomienkovanie 

dotknutým orgánom. 

 

Na základe vykonanej kontroly 21.03.2021 SIŽP v prevádzke ZŠ s MŠ Kuklov súvisiacej 

s odvádzaním odpadových vôd bola obci uložená pokuta vo výške 2000 EUR za porušenie 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, pričom pri výške uloženej pokuty boli zohľadnené okamžité 

opatrenia na odstránenie nezákonného stavu.  

 

 

5. Návrh na schválenie uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim Obcou Kuklov                               

a predávajúcimi Anna Královičová, Mária Malcovičová, Mária Valachovičová 

 

Návrh na uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove schvaľuje odkúpenie pozemkov do majetku obce Kuklov  od 

predávajúcich:  

1. Anna Kralovičová, rod. Mrázová, nar. 23.05.1944, r.č. 445523/711, trvalé bydlisko: 

Lachmannova 323, 908 43  Čáry, št. prísl. SR 

2. Mária Malcovičová, rod. Jendrišáková, nar. 13.07.1953, r.č. 535713/189, trvalé 

bydlisko: Budatínska 3057/57, 851 06  Bratislava, št. prísl. SR 

3. Mária Valachovičová, rod Malcovičová, nar. 05.09.1954, r.č. 545905/1433, trvalé 

bydlisko: Školská 980/2, 908 01  Kúty, št. prísl. SR 

Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Kuklov, obec 

Kuklov, okres Senica: 

a) pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 337 v podiele 1/1 (podiely 1/3,1/3 a 1/3): 

- pozemok registra C – parc. č. 288, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 108 m², 

b) pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 338 v podiele 1/1 (podiely 1/6, 7/48, 3/8, 1/6 

a 7/48): 

- pozemok registra C – parc.č. 287/1, druh záhrada, výmera 84 m² 

- pozemok registra C – parc.č. 287/2, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1290 m², 

c) pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 518 v podiele 1/1 (podiely 7/24, 5/12 a 7/24): 

- pozemok registra C – parc. č. 289, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 108 m², 

d) pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 557 v podiele 1/1 (podiely 1/6, 2/3 a 1/6): 

- pozemok registra C – parc. č. 279, druh záhrada, výmera 65 m², 

Celková výmera uvedených pozemkov je 1655 m², cena za 1 m²/5,44 EUR, celková kúpna cena 

9003,20 EUR bude uhradená kupujúcim prevodom na účet predávajúcich do 7 dní odo dňa 

povolenia vkladu vlastníckeho práva  v prospech kupujúceho.   
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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 ÁNO X   

Uznesenie č. 31/2022 bolo prijaté. 

 

6. Návrh na schválenie prenájmu časti obecného pozemku reg. E - KN  parc. č. 5592 

o výmere 24 m² 

Zámer obce prenajať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Ivan Danihel a Lívia Danielová, bytom 

Kuklov 291, bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Počas 15-dňovej lehoty 

neboli podané žiadne námietky. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok sa 

nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľnosti súp. č. 291, ktorú záujemcovia užívajú. Na uvedenom 

pozemku majú záujem vybudovať doplnkovú stavbu k nehnuteľnosti, ktorú užívajú – letnú 

kuchyňu /drobná stavba/ a v budúcnosti požiadať obec o odkúpenie  do osobného vlastníctva.  

O pozemok sa dlhodobo starajú, obec pozemok nevyužíva pre vlastné potreby vzhľadom na 

charakter a umiestnenie pozemku a nie je predpoklad, že by o uvedenú časť pozemku prejavil 

záujem iný záujemca.  

Návrh na uznesenie č. 32/2022 

 

OZ Kuklov schvaľuje prenájom časti pozemku reg, E - KN parc. č. 5592 o výmere 24 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výške nájomného 0,22 EUR za 1 m2/rok a uzavretie 

nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov s nájomcami Ivan Danihel a Lívia Danielová, bytom Kuklov 

291 v zmysle §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov s uplatnením výnimočného postupu.  

 

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. 32/2022 bolo prijaté. 
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 7. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 

 

Starostka obce informovala poslancov, že bežné príjmy t. r. nebudú postačujúce na krytie 

bežných výdavkov, vzhľadom na navýšenie cien energií a navýšenie miezd zamestnancov 

vrátane odvodov zamestnávateľa. Ďalej uviedla, že navýšenie výdavkových položiek energií 

kryté bežnými príjmami  tohto roku už nie je možné.  V čase tvorby rozpočtu tieto nepredvídané 

mimoriadne okolnosti spôsobené enormným nárastom cien energií neboli avizované, a teda ani 

predpokladané.  

 

 

Návrh na uznesenie č. 33/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov vzalo na vedomie stav rozpočtu na rok 2022 a schvaľuje 

uplatnenie § 10 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

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. 33/2022 bolo prijaté. 

 

8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti verejných budov – vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Starostka obce informovala o vyhlásenej výzve Ministerstvom dopravy a výstavby SR – Plán 

obnovy a odolnosti, oprávnený typ budovy je o. i. budova, ktorá je zapísaná do katastra 

nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo bola preukázateľne užívaná pred týmto dátumom, medzi 

oprávnené výdavky patrí aj zateplenie verejných budov – výmena okien, zateplenie, opravy 

strechy a navrhla uchádzať sa o poskytnutie dotácie na budovu ZŠ s MŠ Kuklov 

 

Návrh na uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti verejných budov na projekt 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Kuklov“  
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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 ÁNO X   

Uznesenie č. 34/2022 bolo prijaté. 

 

9. Protest prokurátora zo dňa 23. 08. 2022, spis. Zn. Pd 75/22/2205-2 proti Všeobecne 

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

Kuklov 

 

Prokurátor Okresnej prokuratúry Senica podal dňa 23. 08. 2022 pod sp. zn. Pd 75/22/2205-2 

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

ktoré bolo prijaté obecným zastupiteľstvom obce Kuklov dňa 05. 02. 2015 uznesením č. 2/2015, 

ktorého ustanovením § 3 ods. 3 boli porušené ustanovenia 

- § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších predpisov a navrhuje vyššie uvedené ustanovenie VZN č. 2/2015 zmeniť 

tak, aby bolo v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov skonštatovalo, že protest prokurátora je dôvodný a keďže návrh 

pozmeňujúceho všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce 

by nespĺňal zákonom stanovenú lehotu zverejnenia na pripomienky pred jeho predložením na  

stanovenom termíne rokovania obecného zastupiteľstva a z dôvodu  dodržania lehoty v zmysle 

§ 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z., kedy je orgán verejnej správy povinný bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora zaujať k nemu stanovisko, 

navrhuje predmetné VZN zrušiť a prípadne v ďalšom období pripraviť návrh nového všeobecne 

záväzného nariadenia obce o chove, vodení a držaní psov na území obce v súlade s platnými 

právnymi predpismi.  

 

Návrh na uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Senica sp. 

Zn. Pd 75/22/2205-2 zo dňa 23. 08. 2022 a týmto zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

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

Uznesenie č. 35 /2022 BOLO prijaté. 

 

10. Žiadosti občanov 

 

a) p. Malcovičová podala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na parc. 608/1, 608/2, 

608/4 vedenom na LV č. 594. 

Návrh na uznesenie č. 36 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  sa uznieslo na predbežnom zámere odpredať pozemok parc. č. 

608/1, 608/2, 608/4 o rozlohe 301,59 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. 36/2022  BOLO prijaté. 

 

b) p. Ladislav Szabo, Kuklov 98,  podal žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v k.ú. 

Kuklov parc. reg. E-KN parc. č. 401/1 vo výmere cca 24,19 m2 vedenom na LV č. 665 za 

účelom prístavby k rodinnému domu č. 98 a vytvorenia vchodu do nehnuteľnosti, ktorej je 

vlastníkom. Žiadosť odôvodňuje skutočnosťou, že v spoločnom vjazde má vchod do domu 

o výmere 0,7 m2, ktorý je nedostačujúci. Poslanci vzali na vedomie uvedenú skutočnosť.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok tvorí t. č. predzáhradku 

nehnuteľnosti, ktorú záujemca užíva, trvale sa o pozemok stará a zveľaďuje ho. Obec pozemok 

nevyužíva a ani nie je predpoklad, že by ho v budúcnosti využívala pre svoju potrebu vzhľadom 

na skutočnosť, že sa nachádza v tesnej blízkosti vlastníka rodinného domu. Po predložení 

geometrického plánu, obec zverejní zámer predaja časti pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 
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 Návrh na uznesenie č. 37 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  schvaľuje zámer predaja časti pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v k. ú. Kuklov parc. reg. E-KN parc. č. 401/1, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, vedenom na LV 665, p.Ladislavovi Szabóvi, Kuklov 98, po predložení 

geometrického 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. 37/2022  BOLO prijaté. 

 

c) p. Ladislav Szabó, Kuklov 98, požiadal o povolenie prekrytia priekopy za účelom vytvorenia 

parkovacieho miesta, z dôvodu, že súčasný mostík slúži 2 nehnuteľnostiam a nemá možnosť 

parkovania. 

Návrh na uznesenie č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje investičný zámer vybudovania príjazdu k rodinnému 

domu č. 98 a prekrytiu priekopy za dodržania vyjadrení a stanovísk príslušných orgánov.  

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. 38/2022  BOLO prijaté. 

 

d) Peter Miča, bytom Kuklov 0, požiadal o príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. 

Starostka obce uviedla, že podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec poskytuje príspevok vo 

výške 30 %  príspevku podľa § 68 ods. 3, ak mal mladý dospelý v čase umiestnenia do centra 

trvalý pobyt v obci a požiadal o jeho poskytnutie do 30 dní po skončení pobytu v zariadení. 

Podmienky sú splnené, príspevok predstavuje sumu 298,68 EUR.  
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Návrh na uznesenie č. 39 /2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  schvaľuje poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému 

dospelému p. Petrovi Mičovi, bytom Kuklov 0, vo výške 298,68 EUR peňažnou formou, a to         

výplatou v hotovosti z pokladne OÚ 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. 39/2022  BOLO prijaté. 

 

11. Rôzne   

a) 

Starostka obce rozposlala poslancom materiál, týkajúci sa prezentácie projektu Fotovoltický 

park Kuklov. Po diskusii sa poslanci uzniesli na zámere podporiť tento projekt. 

Návrh na uznesenie č. 40/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje zámer vybudovania Fotovoltického parku Kuklov 

spol. Green Energy Holding za predpokladu delimitácie pozemku parc. reg. KN E č. 2706/1  do 

vlastníctva 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 ÁNO X   

Uznesenie č. 40/2022  BOLO prijaté. 

 

b) 

p. Soňa Malíková, nájomca obecného bytu Kuklov č. 330/4 požiadala o zníženie dlhu 

vzhľadom na skutočnosť, že na WC chýbajú dvere a okno. Starostka uviedla, že t. č. riadne 

platí nájom za užívanie bytu a taktiež spláca dlh na miestnom poplatku za KO. Súčasne žiada 

o dobudovanie podkrovia, ktoré nie je dokončené. Poslanci nesúhlasili so znížením dlhu, 
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schvaľujú uvoľnenie finančných prostriedkov na zakúpenie dverí a okna. V položke rozpočtu 

k opravám nájomných bytov nie sú už voľné finančné prostriedky. Vzhľadom na nárast cien 

stavebných hmôt je potrebné vypracovať cenovú kalkuláciu dostavby podkrovia. 

Návrh na uznesenie č. 41/2022 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  schvaľuje 

a/ zakúpenie dverí a okna na WC nájomného obecného bytu č.330/4 

b/ vypracovanie cenovej kalkulácie stavby podkrovia v obecnom nájomnom byte č. 330/4  

a podľa dostupných možností zahrnúť náklady do rozpočtu budúceho roka. 

 

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. 41/2022  BOLO prijaté. 

 

c) 

Starostka obce uviedla, že po pretrvávajúcich dažďoch opäť zatiekli stropy a steny v triedach 

ZŠ. Napriek skutočnosti, že ešte v roku 2020 bola situácia so zatekaním strechy vyhodnotená 

OŠS Trnava ako havarijný stav a odstúpená MŠVVaŠ SR na poskytnutie finančných 

prostriedkov, do dnešného dňa situácia zo strany ministerstva nebola riešená napriek 

skutočnosti, že pretrvávajúci havarijný stav bol opäť v minulom roku aktualizovaný. Ďalej 

uviedla, že požiadala o pomoc s riešením vzniknutej situácie RÚŠS Trnava, TTSK a opätovne 

MŠVVaŠ SR. Stav strechy sa rapídne zhoršil, a nie je možné ďalej čakať, i keď máme zámer 

riešiť výmenu strechy a súčasne aj zateplenie žiadosťou o dotáciu z plánu obnovy. Predbežne 

dala vypracovať cenovú ponuku na čiastočnú opravu strechy tak, aby mohlo v triedach 

prebiehať naďalej vyučovanie bez obáv, že príde k ohrozeniu bezpečnosti detí. Rozpočet na 

nevyhnutnú opravu časti strechy predstavuje sumu 6802,35 EUR bez DPH. Táto suma sa zdala 

poslancom privysoká a navrhli počkať do vyjadrenia oslovených orgánov, či by nám aspoň na 

časť nákladov neposkytli dotáciu, príp. sa pokúsiť nájsť ešte lacnejšieho dodávateľa. Starostka 

predložila fotografie i video a uviedla, že nie je možné dlho čakať vzhľadom na skutočnosť, že 

nastáva jesenné obdobie a počas dažďa sa už v jednej triede nedá učiť, lebo tam doslova prší. 

Ďalej uviedla, že vynaloží všetko úsilie, aby sa tento problém vyriešil, čo najskôr. V prípade, 

že by sa podarilo nájsť cenovo výhodnejšieho dodávateľa, príp. by nám bola poskytnutá aspoň 

čiastočná dotácia na odstránenie poškodenej krytiny, navrhla čerpať financie z rezervného 

fondu. 
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Návrh na uznesenie č. 42/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov na čiastočné odstránenie 

havarijného stavu strechy ZŠ s MŠ 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 ÁNO X   

Uznesenie č. 42/2022  BOLO prijaté. 

 

d) 

Poslankyňa p. Lorencová Vlasta sa dotazovala na nefunkčné mraziace zariadenie v dome 

smútku. Starostka uviedla, že má vedomosť o tejto skutočnosti, veď ona sama informovala 

v minulom roku o tom obecné zastupiteľstvo. Taktiež uviedla, že už diskutovala o tom aj s p. 

Valachovičom, ktorý zabezpečuje pohrebné služby pre našu obec.  

 

17. 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: Ľubica Valovičová                           

 

 


