
1 
 

Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov,  

konaného dňa 20. októbra 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, Mária Žišková, Milan Olejník, Robert 

Perička 

Ospravedlnení: Dušan Mihál , 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. Prerokovanie zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk: SO 04- Verejný rozvod vody 

Kuklov – zmena stavby pred dokončením 

5. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu na školský rok 2022/2023 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

  

HLASOVANIE 

 
poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie PROTI hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál NIE    

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Navrhnutý  program BOL schválený. 

 

 

4. Prerokovanie zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk: SO 04 – Verejný rozvod 

vody Kuklov – zmena stavby pred dokončením 
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Obec Kuklov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku 

SO-04- Verejný rozvod vody, do ktorého sa prihlásili traja uchádzači. 

 

Bytservis-UM s.r.o.   s ponukou  na   61 230,31 € 

Sušila spol.s.r.o.         s ponukou na   59 538,92 € 

VKP instal s.r,.o.        s ponukou na   61 555,85 € 

Úspešným uchádzačom sa stáva firmy Sušila spol. s.r.o.. Rozpočet na dielo bol vypracovaný 

ešte v 4/2022 a predpokladaná cena zákazky bola 45 494,51 EUR bez DPH, 54 493,41 EUR 

s DPH. Po aktuálnom zvýšení cien bol rozpočet navýšený o 5 045,51 EUR, konečná suma je 

59 538,92 EUR s DPH /zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2005 Z. z. prieskum trhu/. 

 

Návrh na uznesenie č. 43/2022 

OZ Kuklov schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 

skutočných nákladov podľa vyhodnotenia zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní SO 04 – Verejný rozvod vody - Kuklov /Kruh – zmena stavby pred 

dokončením /. 

HLASOVANIE 

 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie PROTI hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál NIE    

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 43/2022 bolo prijaté. 

 

 

5. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu na školský rok 2022/2023 

Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila inovovaný školský vzdelávací program na rok 2022/2023 

a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022. 

 

Návrh na uznesenie č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove berie na vedomie školský vzdelávací program na školský rok 

2022/2023 a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022. 
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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 NIE    

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 44/2022 bolo prijaté. 

 

 

6. Rôzne 

a) 

Na základe žiadosti o poskytnutie súčinnosti vo veci neodkladného riešenia havarijného stavu 

strechy na budove ZŠ s MŠ Kuklov, ktorá bola adresovaná MŠVVaŠ SR a županovi TTSK,  

starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že v tejto súvislosti navštívil našu obec 

predseda TTSK  p. Mgr. Jozef Viskupič. Zaujímal sa o vzniknutý problém a taktiež o náklady 

obce súvisiace s prevádzkou školského zariadenia, najmä náklady na spotrebu energií. 

Starostka obce ho informovala o skutočnosti, že ešte v roku 2020 žiadala Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej 

situácie strešnej krytiny. Žiadosť bola vyhodnotená ako opodstatnená, zaevidovaná 

v informačnom systéme evidencie požiadaviek na financovanie havarijných situácií 

v regionálnom školstve, avšak do dnešného dňa nie je doriešená. Stav sa zhoršil natoľko, že 

v jednej triede počas daždivého počasia sa už nedá vyučovať, lebo doslova tam prší. Obec 

v rámci svojich možností niektoré časti opravila, avšak strecha začala pretekať na iných 

miestach. 

Po posúdení stavu TTSK poskytol obci  v rámci vzájomnej spolupráce finančnú spoluúčasť vo 

výške 8000 EUR na bezodkladné odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uviedlo, že  našu žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov evidujú, avšak rozhodujúcim aspektom pri posudzovaní je aj počet 

žiakov. Keďže podľa aktuálneho septembrového zberu  má naša škola 19 žiakov, našej 

požiadavke nie je možné vyhovieť.  

 

b) 

Dnes navštívili našu obec zástupcovia TTSK v rámci projektu deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb za účelom zámeru odkúpenia pozemku parc. č. KN-C 2016/3, druh pozemku ostatná 

plocha, výmera 831 m2 vo vlastníctve obce Kuklov, LV 2583 a pozemku . parc. č. KN-C 

2016/4, druh pozemku ostatná plocha, výmera 142 m2 vo vlastníctve obce Kuklov, LV 2583. 

Zámer vybudovania špecializovaného zariadenia v rámci tohto projektu bol schválený  OZ 

Kuklov uznesením č. 3/2022 zo dňa 10. 03. 2022.  
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Návrh na uznesenie č. 45/2022 

 

OZ Kuklov schvaľuje zámer prevodu vlastníctva obce priamym predajom v zmysle § 9a ods. 1 

písm.c/ zákona o majetku obcí v cene, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom: 

- pozemok parc. č. KN-C 2016/3, ostatná plocha, výmera 831 m², vlastník obec Kuklov, k.ú. 

Kuklov, LV 2583 

- pozemok parc. č. KN-C 2016/4, ostatná plocha, výmera 142 m², vlastník obec Kuklov, k.ú. 

Kuklov, LV 2583 

 

HLASOVANIE 

 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie PROTI hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál NIE    

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 45/2022 bolo prijaté. 

 

 

c) 

 

p. Monika Polláková, nájomca služobného obecného bytu, predložila žiadosť o opravu, príp. 

výmenu bojlera a o výmenu elektrických vyhrievacích zariadení v celom byte. Taktiež 

upozorňuje na skutočnosť, že cez strešnú krytinu zateká. Starostka obce uviedla, že vo veci 

zatekania strechy nad schodiskom pri služobných bytoch, predloží reklamáciu firme Torostav, 

ktorá závadu odstráni.  

Vo veci poruchy na bojleri požiada o zhodnotenie stavu funkčnosti odborného pracovníka 

a v prípade neodstrániteľnosti poruchy navrhuje výmenu bojlera s tým, že v zmysle opatrenia 

MF SR z 23. 04. 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, sa obstarávacie náklady za 

ostatné zariadenie a vybavenie bytu zahrnú do predpisu nájomného a úhrad za služby spojené 

s užívaním služobného bytu. 

Výmenu elektrických vyhrievacích zariadení navrhla zaradiť do rozpočtu na rok 2023 s tým, že 

aj túto položku je možné v zmysle vyššie uvedeného opatrenia zahrnúť do predpisu nájomného.  

 

 

d) 

 

Starostka obce uviedla, že k  31.12.2022 končí nájomná zmluva služobného bytu  p. Moniky 

Pollákovej a požiadala poslancov o vyjadrenie k jej predĺženiu. 

V rámci diskusie sa poslanci vyjadrili k predmetnej téme a navrhli nájomnú zmluvu predĺžiť 

na ďalší rok s tým, že nájomcu je potrebné upozorniť, že by bolo vhodné si nájsť náhradné 

ubytovanie a byt odovzdať obci. 

 

Návrh na uznesenie č. 46/2022 

OZ Kuklov schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy nájomcovi  služobného bytu p. Monike 

Pollákovej na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
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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 NIE    

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Mária Žišková ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Uznesenie č. 46/2022 bolo prijaté. 

 

e) 

 

Starostka obce navštívila osadu Kruh za účelom zmonitorovania nelegálnej skládky 

a znemožnenia prístupu k lesu. Obyvatelia osady tvrdia, že im tam niekto odpad vozí, nakoľko 

sa tam nachádza aj odpad, ktorý oni netvoria. Uviedla, že objedná aspoň odhrnutie skládky, aby 

bola sprístupnená cesta. Iné vhodné riešenie momentálne z finančných dôvodov nie je možné. 

Zo strany poslancov neboli podané žiadne návrhy k riešeniu opakujúcej sa situácie. 

 

 

7. 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                           

 

 

 


