Z Á P I S N I C A Č. 12
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 24. 5. 2016
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Zápisnica

číslo

12

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 24. 5. 2016
Prítomní: -

7 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
neprítomní poslanci: Ing. Edita Bartová, JUDr. Pavel Struhár,
PhDr. Katarína Zamborová a Mgr. Stanislava Zvarová

-

ospravedlnená hlavná kontrolórka obce Lucia Par obeková (PN)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že zasadnutie obecného
zastupiteľstva

bolo

zvolané

dvakrát

(na

deň

28.4.

a 19.5.)

avšak

počet

ospravedlnených poslancov bol vysoký a tak zasadnutia neboli uznášaniaschopné.
Ako konštatovala starostka obce, na zasadnutí je prítomných 7 poslancov obecného
zastupiteľstva a poslanecký zbor je uznášaniaschopný.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu
nasledovný :
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

zasadnutia, ktorý je

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného z astupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Interpelácia poslancov.
Informácia o riešení káblovej televízie a internetu v obci.
Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Klenovec číslo
1/2016, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru
obce Klenovec a Štatút DHZ obce Klenovec (www.klenovec.sk)
Predkladá. Martin Štefánik
Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2016 o podmienkach chovu a držania
domácich a úžitkových zvierat na území obce Klenovec (www.klenovec.sk).
Predkladá: Martin Štefánik
Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2015 a jeho príloh.
(www.klenovec.sk)
Predkladá : Ing. Viktória Majerová a Lucia Parobeková
Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 30.4.2016.
Predkladá : Lucia Parobeková
Prerokovanie a schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2016.
Predkladá : Lucia Parobeková
Prerokovanie žiadostí občanov a o rganizácií.
Predkladá: Ing. Mário Trnavský a Ing. Viktória Majerová
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.
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2.Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Následne starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkov anie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhovanému programu
zasadnutia dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený uznesením č. 247/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci

Mgr. Janka

Pohorelská, Milan Čajko a Richard Bálint.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 248/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Ing. Štefániu Dovalovú
a Mgr. Dalibora Ďuriša.
Určených overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali uznesenie č. 249/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
5. Kontrola uznesení prijatých na min ulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce konštatovala, že na minulom zasadnutí boli prijaté okrem iného
-uznesenia 240/2016 vypracovanie PD na požiarnu zbrojnicu je zatiaľ nesplnené,
-podľa uznesenia č. 241/2016 vypratanie starého kul túrneho domu OZ Pomoc
deťom sľúbili do konca 6/2016,
-vypracovanie PD na rekonštrukciu starého kultúrneho domu, bude výzva
-založenie obchodnej spoločnosti – v rôznom
Informáciu

o kontrole

uznesení

prijatých

na

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali

minulom

zasadnutí

obecného

uznesenie č. 250/2016, ktoré

tvorí prílohu k tejto zápisnici.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová -

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti obecného

úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
-

29.2. sa uskutočnilo stretnutie pracovné stretnutie vedenia obce starostky
a jej zástupcu s pani Daxnerovou v Brezne ohľadom plánovaných výziev,

-

taktiež v tento deň sa uskutočnilo rokovani e v Banskej Bystrici ohľadom
vrátenia mýtnej jednotky,

-

5.3. sa uskutočnili voľby do NR SR,

-

7.3. sa starostka obce zúčastnila zasadnutia Revíznej komisie Mikroregiónu
Sinec-Kokavsko,

-

8.3. vedenie obce bolo prizvané na výročnú členskú schôdzu Červeného
kríža,
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-

9.3.

starostka

obce,

jej

zástupca

a hlavná

kontrolórka

sa

zúčastnili

rodičovského združenia v materskej škole,
-

10.3. sa uskutočnilo rokovanie so zástupcom firmy Vares pánom Kortišom,

-

11.3. ohľadom odpredaja budovy na námestí rokovalo vedenie obce s pánom
Juhásom, ktorý túto budovu vlastní,

-

11.3. bolo uskutočnené rokovanie s pánom Valachom zástupcom firmy AMS
Profit s.r.o. zamerané na odstránenie závad v športovej hale,

-

14.3. sa starostka obce zúčastnila zasadnutia Rady ZMOGaM v Rimavskej
Sobote,

-

15.3.so zámerom ďalšej spolupráce sa uskutočnilo pracovné stretnutie so
zástupcom firmy Stefe Ing. Balgom,

-

16.3. sa starostka obce jej zástupca a Jaroslav Zvara zúčastnili výročnej
členskej schôdze Mikroregiónu Sinec -Kokavsko v Kokave nad Rimavicou,

-

17.3. na pracovnom stretnutí s pánom Jánom Ulickým, zástupcom firmy
Fantastic boli prerokované otázky rozvozu obedov a opravy budovy, ktorú
má v prenájme od obce,

-

18.3. bolo uskutočnené pracovné stretnutie ohľadom ponuky na zlepšenie
osvetlenia v obci,

-

18.3. sa starostka obce a jej zástupca zúčastnili MDŽ 4 organizácii v obci,

-

19.3. Mikrorefión Sinec-Kokavsko, obec, OZ Rodon a dobrovoľníci z radov
stolnotenisových nadšencov usporiadali Veľkonočný stolnotenisový turnaj
v telocvični

základnej

školy,

ktorého

sa

zúčastnilo

vedenie

obce

a predsedníčka komisie školstva a mládeže Mgr. Pohorelská,
-

18.3. OZ Horná Rimava usporiadala vystúpenie skupiny Drišľak v kultúrnom
dome,

-

21.3.pri

príležitosti

Mesiaca

knihy bola

uskutočnená

beseda

s našou

rodáčkou spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou,
-

23.3. sa starostka obce zúčastnila vyhodnotenia pedagógov Radou ZMOGaM
v Tisovci,

-

23.3. boli prijatí starostkou v obradnej sieni obce pedagogickí pracovníci
pôsobiaci v školách našej obce pri príležitosti Dňa učiteľov,

-

24.3. v Hrachove bolo zorganizované pracovné stretnutie ohľadom civilnej
obrany,

5

-

24.3. sa na pracovnom stretnutí hasičov zúčastnil zástupca starostky obce
a poslanec Milan Čajko,

-

2.4.

bola

starostka

obce

prizvaná

na

výročnú

schôdzu

Pasienkovej

spoločnosti,
-

8.4. sa vedenie obce zúčastnilo pracovného stretnutia so zástupcami firmy
Bitunova ohľadom asfaltovania ciest,

-

13.4. sa starostka obce s Ing. Trnavským zúčastnila pracovného stretnutia
s generálnym riaditeľom StVS v Banskej Bystrici,

-

13.4. na pracovnom stretnutí so zástupcami fir my Antik s.r.o. starostka obce
prerokovala

otázku

kvalitnejšieho

zabezpečenia

káblovej

televízie

a internetu v obci,
-

14.4. sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia obce so zástupcom víťaznej
firmy na výmenu trávnika na viacúčelové ihrisko,

-

14.4. ohľadom otvorenia kúpaliska počas tohto leta sa uskutočnilo pracovné
stretnutie so zástupcami ÚVZ v Rim. Sobote,

-

14.4. bolo so zástupcami firmy Renovia s.r.o. prerokované asfaltovanie ciest
v obci,

-

25.4.bolo uskutočnené stretnutie ohľadom pochodu asi 100 vojakov, ktorý
bude v dňoch 25.-27.5 pod názvom Duchovne po stopách SNP, a v našej obci
budú spať

26.5.

a 27.5

položia

vence

k pamätníkom

pri

príležitosti

ukončenia 2. sv. vojny,
-

26.4. ohľadom projektu Múzeum súkenníctva a gubárstva sa uskutočnilo
pracovné stretnutie cez Mikroregión,

-

13.4. sa starostka obce zúčastnila na Dozornej rade MAS v Hrachove,

-

16.4. vedenie obce rokovalo s JUDr. Jánom Šoltésom ohľadom ukončenia
nájmu a platieb za plyn v budove OZS,

-

16.4. sa so zástupcami OV SZPB uskutočnilo jednanie ohľadom pochodu
vojakov pri príležitosti ukončenia 2.sv. vojny,

-

17.4. sa vo Zvolene uskutočnilo rokovanie so zástupcami firmy AMS Pr ofit
ohľadom športovej haly,
Okrem spomínaných aktivít obecný úrad vykonával aj tieto činnosti:

-

zariaďovanie Múzea gubárstva a súkenníctva,

-

príprava volieb do NR SR,

-

príprava Klenovskej rontouky,
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-

výsadba stromčekov v obci (javor, jarabina)

-

elektronické obstarávanie výmeny trávnika ne viacúčelovom ihrisku,

-

úprava cintorína,

-

úprava areálu materskej školy a oplotenia,

-

inštalácia novej techniky v dome smútku,

-

oprava stánkov na tržnici, výmena striešok,

-

informácia o aktualizácii web stránky obce,

-

čistenie potoka Klenovčok a pri Evasporte,

-

oprava dlažby na námestí,

-

v rámci

jarného

upratovania

sa

rozmiestnili

po

obci

veľkokapacitné

kontajnéry,
-

uskutočnil sa zber elektroodpadu,

-

zbúral sa Percove dom,

-

pripravuje sa stavanie mája 30.4.

-

školami bola zabezpečená veľkonočná výzdoba.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 251/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.

8.Informácia o riešení káblovej televízie a internetu v obci .
K uvedenému bodu programu sa dostavili zástupcovia firmy Vares s.r.o.Banská
Bystrica Ing. Kortiš a Ing. Blaas zástupca firmy Antik s.r.o. Košice, ktorý ponúkol
obci spoluprácu v apríli.
Ako

konštatovala

starostka

obce

táto

problematika

bola

riešená

v obecnom

zastupiteľstva a nastala zmena v tejto oblasti a privítala prítomných zástupcov firiem
s tým, aby informovali poslancov o riešení káblovej televízie a internetu v obci, aby
sme vedeli informovať občanov.
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Ing. Kortiš

- informoval poslancov o rýchlom vývoji informačných technológií

v tejto oblasti a to sa prejavuje aj v našej káblovej televízii,
-

rekonštrukcia káblovej siete, by sa robila po etapách a k tomuto našli
strategického partnera vo firme Antik Košice,

-

l.etapa zahustenie siete,

-

bude podobný balík v digitálnej ponuke a počet programov asi 150 a občania
sa nemusia báť, že prídu o nejaké programy, a budú ponúkať aj služby
internetu,

-

potom by sa robila optika do domu,

-

tí čo majú internet od PMX – netu, budú musieť podpísať zmluvu s Antikom

-

pomaly začnú vypadávať programy – neplatené programy českej televízie.

Ing. Balaas – Antik Telekom je na trhu 15 rokov v Košiciach, sme v meste Poltár,
Hriňová, Svidník, Stropkov,
-

rozdal poslancom informačné letáky,

-

informoval o prednostiach firmy Antik a o spolupráci s fi Vares, nakoľko sa
postupne bude vypínať analógové vysielanie,

-

od vtedy, ako sme na trhu sme nezvyšovali ceny za poskytované služby,

-

informoval o výhodách a balíku služieb, ktorý ponúka ich firma,

-

4 rok v Hnúšti poskytujú služby, položili sme káble,

-

máme skúsenosti s budovaním optických sietí, ktoré by sme sem natiahli,
spolupracujeme s rozvodnými závodmi,

-

chceme udržať jestvujúcu káblovú televíziu a stanicu,

-

informoval o cenových ponukách firmy, kombinácie internet, televízia pevná
linka za 17,92 €, základný balík 5,88 €,

-

o možnostiach optickej siete – pozerať programy z archívu,

-

máme 3 x zálohované stanice,

Ing. Kortiš – informoval o tom, že analógové vysielanie 31.12. končí, české
a slovenské programy na satelite SD nebudú, ale moderné televízory si ich budú
vedieť naladiť v HD verzii,
-

pomaly by som upúšťal od analógových programov, je to aj náročnejšie na
odber elektriky,

-

Antik má 24 hod. servis
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Ing. Balaas – informoval o možnostiach firmy, kde majú aj praco vníkov,
-

pri optickej sieti nie je možný výpadok elektriky,

-

informoval o staniciach, ktoré sú zálohované, a máme vlastných servisných
pracovníkov.

Čajko – mal dotaz na časový horizont zavedenia optických káblov a prevádzkovania
služieb firmou v obci,
-

mal dotaz na zriaďovací poplatok

Ing. Blaas – v tomto roku, treba doriešiť vzťahy s SSE a doviesť optickú sieť,
-

noví zákazníci podpíšu zmluvu

Štefánik – mal dotaz, ako sa dotkne prechod súčasných účastníkov káblovky v obci
ku Antiku,
Ing. Blaas – ponúkame Set top box v akciových cenách za l € a druhý za 58 € ďalší
najkvalitnejší za 98 €, archív a informoval o prednostiach komunikácie verejnej
správy s občanmi prostredníctvom oznamov, ktoré sa objavia na obrazovke,
-

Set top boxy si sami vyrábame, je tam archív

Ing. Kortiš – treba sa prihlásiť u zástupcu Antiku a terajšia služba mu zostane
Mgr. Pohorelská – mala dotaz na možnosti balíka služieb
Mgr. Kaštanová – informovala, aj o možnostiach pre obce, ako je rozšírenie
kamerového systému a tlačové správy pre občanov,
Ing. Blaas – existuje možnosť rozšírenia kamerového systému a telefonického
prepojenia aj všetkých zložiek organizácií prostredníctvom telefónnej ústredne,
-

prostredníctvom Set top boxu je aj možnosť komunikácie úradu v občanmi
ohľadom komunálneho odpadu,

-

prenájom stĺpov je náročná finančná položka,

-

Set top box má vysielač a môže sa s ním komunikovať a kontrolovať merače
spotreby vody, tepla,

Ing. Kortiš – poukázal aj na možnosti kamerového systému, pričom od 1.7. sú
sprísnené podmienky separácie odpadu a možnosť kamerovej kontroly smetísk
Bálint – zosumarizoval informácie
-

o dovedení optiky, začne fungovať káblovka a treba spísať žiadosť s Antikom,

-

treba zverejniť kontakt na pracovníka Antiku ohľadom zmlúv

-

mal dotaz na dočasné, napr. 2 mesačné odpojenie

-

internet so základným balíkom je 17,92 €, len programy 5,88 €.
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Ing. Blaas – kombinácia sa dá nastaviť.
Čajko – mal dotaz na firmu Vares, čo bude, ak skončia,
-

dokedy budú garantovať prevádzku,

Ing. Kortiš – budeme fungovať do životnosti prevádzky
-

všetky HD programy slovenské sú spoplatnené a analóg skončí sám,

-

digitál nemôže šumieť,

-

my by sme neodišli, ale konkurencia je veľká a to sú renomované firmy

Ing. Blaas – tlak verejnosti je veľký,
Čajko – mal dotaz na internet od PMX – net,
Ing. Kortiš- podmienky s PMX-netom treba doriešiť, oni môžu ísť po optike,
zákazníci nemusia od nich odísť ,
– bude abreidovaná a nová sieť,
-

navrhujeme zníženie prenájmu, môže byť, že zostane málo klientov, ktorí
nezaplatia ani réžiu,

Bálint – mal dotaz ohľadom infokanálu,
Ing. Kortiš – treba kúpiť prevodník
Ing. Blaas – informoval o možnostiach sledovania miestnej televízie,
-

chceme mať čo najviac kanálov,

Mgr. Kaštanová – poďakovala prítomným za vzácne informácie a za účasť na
zasadnutí.
Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 252/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Klenovec
číslo 1/2016, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského
zboru obce Klenovec a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenove .
Štefánik – zástupca starostky Marin Štefánik predlo žil poslancom návrh spolu
s dôvodovou

správou

na

prerokovanie

a schválenie

Všeobecne

záväzného

nariadenia obce Klenovec číslo 1/2016, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec a Štatút Dobrovoľného hasičského
zboru obce Klenovec, ktorý bol

zverejnený na internetovej

stránke obce

v zákonom stanovenej lehote a tak sa s ním mohli poslanci a verejnosť oboznámiť
ešte pred schválením.
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Zároveň vyzval poslancov o pripomienkovanie návrhu.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Klenovec číslo 1/2016, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec a Štatút
Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu bolo schválené uznesenie číslo 253/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na
území obce Klenovec (wwwklenovec.sk)
Štefánik – zástupca starostky Marin Štefánik predlo žil poslancom návrh spolu
s dôvodovou

správou

na

prerokovanie

a schválenie

Všeobecne

nariadenia č. 2/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a

záväzného
úžitkových

zvierat na území obce Klenovec, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote a tak sa s ním mohli poslanci a verejnosť oboznámiť
ešte pred schválením.
Predchádzajúce VZN bolo protestom okresného prokurátora zrušené a našou
povinnosťou je schváliť nové VZN.
Zároveň vyzval poslancov o pripomienkovanie návrhu.
Čajko - pripomienkoval 50 m vzdialenosť na vyjadrenie susedov od obytných budov
ohľadom chovu veľkých úžitkových zvierat, nakoľko dvory sú úzke a vyjadrenie by sa
týmto dotýkalo aj 4 majiteľov susedných parciel .
Navrhol, aby bol zakomponovaný súhlas majiteľov bezprostredných pozemkov.
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Nakoľko táto pripomienka bola predmetom rozsiahlej diskusie p redložený návrh bol
poslancami vzatý na vedomie s tým, že po zapracovaní pripomienok, ktoré môžu
poslanci zaslať e-mailom, sa tento bod teraz vezme na vedomie a bude prerokovaný na
budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K prejednávanému bodu programu bolo prijaté uznesenie číslo 254/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

11.Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2015 a jeho
príloh (wwwklenovec.sk)

Ing. Majerová - predložila poslancom návrh Záverečného účtu obce Klenovec za
rok 2015 a jeho príloh t.j. stanovisko HK a využitie rezervného fondu. Návrh
Záverečného účtu bol zverejnený na internetovej stránke obce

v zákonom

stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením a tak sa s ním mohli
poslanci a verejnosť oboznámiť.
Nakoľko hlavná kontrolórka obce je práceneschopná, Ing. Majerová predložila
poslancom aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce Klenovec k návrhu Záverečného
účtu obce Klenovec, ktoré vzali poslanci na vedomie.
Ing. Dovalová

– konštatovala, že na svojom zasadnutí komisia finančná

doporučuje schváliť Návrh Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2015.
Mgr. Pohorelská – vedenie obce si zaslúži pochvalu za vytv orenie rezervného
fondu, pričom financie sa môžu použiť na rozvoj obce.
Po prerokovaní bodu programu poslanci vzali na vedomie zverejnenie záverečného
účtu v zákonom stanoveným spôsobom v stanovenej lehote a

stanovisko hlavnej

kontrolórky obce Klenovec k Návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2015.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu Záverečného účtu za rok 2015 a jeho
prílohám žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za
rok 2015 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.,
b) celoročné hospodárenie bez výhrad podľa § 16 ods. 10 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
c) použitie prebytku hospodárenia vo výške 217 251,78 EUR na
tvorbu rezervného fondu ?

prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka P ohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu bolo prijaté uznesenie číslo 255/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že na základe ušetr ených finančných prostriedkov
bol vytvorený rezervný fond a na tomto základe navrhuje použitie prostriedkov
rezervného fondu vo výške 12 4 000 € na nasledovné zámery:
-

Partizánska ulica aj s operným múrom .....................20 000 €

-

Plošina – bezbariérový vstup do lekárne ................... 8 000 €

-

Chodník 9. mája, SNP .................... ........................ 25 000 €

-

Parkoviská na ulici SNP................. ......................... 20 000 €

-

Klzisko na ulici Sládkovičovej – sídlisko.............. .. 20 000 €

-

Schody Gondáška ........................................ ..........

-

Strecha – Spoločenský dom ....................... ............ 10 000 €

-

Tribúna TJ ............................................. .............

5 000 €

-

Oddychová zóna .................................. ................

10 000 €

6 000 €

13

1.Schody Gondáška 6 000 € - je potrebné urobiť celkovú rekonštrukciu schodov vo
výške 6 tis. €.
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
2.Klzisko Sídlisko 20 tis. € - urobia sa pevné mantinely, spevnená plocha, betón
bude leštený, rozmery 22x12 m, jeho využiteľnosť bude v lete i v zime.
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
3.Parkoviská ul. SNP 20 tis.- spevnené plochy na starom sídlisku nie sú, sú tam len
trávnaté plochy, plánuje sa 5 parkovacích miest pred každým činžiakom .
Po prerokovaní bolo konštatované, že počty parkovacích miest treba navýšiť a s tým
aj financie, a tak sa navrhovaná čiastka zvyšuje z 20 tis. na 25 tis. €
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
4.Chodník ul. 9.mája – v rozpočte máme na chodník 10 tis. € a z rezervného fondu
navrhujeme 25 tis.€ na opravu chodníka na ul. 9.mája v smere na Majer a v druhom
smere po Rimavu s obrubníkmi, šachtou a rigolom.
Chodník od zdravotného strediska po Rimavu vychádza 25 tis.€.
Poslanci dôrazne pripomienkovali:
-

vytvorenie šachty pri starom kultúrnom dome, kde voda narúša kvalitu hlavnej
cesty,

-

rozobratie a preloženie dreveného zrubu pri modlitebni BJB (stavebná komisia)

Mgr. Kaštanová – informovala o vytvorení oddychovej zóny, lavičky, vonkajší
bowling, v drevenom domčeku vytvorenie knižnice.
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
5.Plošina – bezbariérový vstup do lekárne - z rezervného fondu je vyčlenených 8
tis. €, nakoľko bola pani lekárnička upozornená na vypracovanie bezbariérového
vstupu do lekárne, pretože ak nebude tento vstup vybudovaný bude lekáreň
zrušená.
Poslanci pripomienkovali:
-

bezbariérový vstup taktiež do verejných budov,

-

využiteľnosť plošiny,

-

nutnosť udržania prevádzky lekárne v obci.
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S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
Cesta Malinovského - to nemáme v rezervnom fonde, ale v rozpočte máme 20 tis. €
pričom vyasfaltovanie cesty by stálo 15 tis.€ a parkovisko 5,2 tis.€
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
6. Partizánska ulica aj s operným múrom – čakali sme, že bude nejaká výzva,
v rozpočte máme 10 tis. € vyčlenených na túto ulicu, pričom bude treba na celú
ulicu cca 21 tis. € a tak navrhujeme z rezervného fondu 20 tis.€.
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
7.Tribúna TJ – návrh je pre TJ z rezervného fondu vyčleniť 5 tis.€, aby sa im tieto
financie vrátili, nakoľko boli zvýšené výdavky na nedoplatky za energie.
S uvedenou čiastkou poslanci súhlasili.
8.Strecha – Spoločenský dom v rozpočte máme vyčlenených 10 tis.€ a vyvrhujeme
z rezervného fondu ďalších 10 tis.€, pričom sme podali aj projekt cez ministerstvo
a čakáme na výsledok.
S uvedenou investíciou poslanci súhlasili.
9. Oddychová zóna – navrhujeme 10 tis. € z rezervného fondu.
S uvedenou investíciou poslanci súhla sili.
Mgr. Brndiarová – mala dotaz ohľadom pozemku pod Zbernými surovinami.
Mgr. Kaštanová – Zberným surovinám bolo vyfakturované nájomné za 5
mesiacov, aby sa im týmto dalo avízo, aby už niečo robili a vypratali pozemok,
-

poďakovala poslancom a nohejbalistom za pomoc pri výmene trávnika na
viacúčelovom ihrisku,

-

chceme cez elektronické trhovisku zakúpiť traktor 40 tis. € je vyčlenených,

-

detské ihrisko bude onedlho zrealizované,

-

protipovodňové opatrenia,

-

oprava ul. Partizánskej sa musí riešiť,

-

treba nám robiť na oprave potoka v Klenovčoku,

-

posunuli sa panely na ul. Sládkovičovej pri Jánovi Kováčovi,
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-

rekonštrukcia materskej školy,

-

komunitné centrum,

-

kamerový systém,

-

ozvučenie domu smútku sa zrealizovalo,

-

skončil MUDr. Hisznyan u s.r.o. Praklek JUDr. Šoltésa, máme MUDr.
Ostricovú v obci, resp. je slobodná voľba lekára a tak občania neostali bez
lekára,

-

horšia situácia je so zubárom.

Vyzvala poslancov na pripomienkovanie, čo treba akútne riešiť.
Bálint – pripomienkoval nutnosť zakúpenia ďalších kontajnérov na sep arovaný odpad
na ul. Sládkovičovej, nakoľko súčasný počet je nepostačujúci pre obyvateľov Sídliska.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že v júni sa bude meniť zákon o odpadoch a budeme
túto pripomienku riešiť,
-

vyzvala poslancov, že v rezervnom fonde ostali financie, ktoré je potrebné
v ňom ponechať a ak poslanci budú mať vedomosť o tom, že treba riešiť nejaké
pripomienky od občanov, budeme sa nimi zaoberať.

Nakoľko viac pripomienok zo strany poslancov nebolo, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rezervného fondu podľa predloženého
a upraveného návrhu vo výške 129 tis. € ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefáni k

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu bolo prijaté uznesenie číslo 256/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
12.Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 30. 4.
Ing. Majerová – z dôvodu práceneschopnosti hlavnej kontrolórky Ing. Majerová
predložila poslancom správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce
k 30. 4. 2016.
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Správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 30. 4. 2016 vzali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 257/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

13. Prerokovanie a schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 2.
polrok 2016.
Ing. Majerová – z dôvodu práceneschopnosti hlavnej kontrolórky Ing. Majerová
predložila poslancom na schválenie plán práce hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2016, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke o bce v zákonom stanovenej
lehote, a tak poslanci mali možnosť sa s ním oboznámiť.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov na doplnenie plánu práce HK.
Nakoľko zo strany poslancov nebol návrh pripomienkovaný, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie plánu práce hlavnej kontrolórky obce na 2.
polrok 2016 ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Č ajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu bolo prijaté uznesenie číslo 258/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
14. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.

Daniel Bobrovský, Klenovec, Obrancov mieru 341 – žiadosť o odkúpenie
pozemku.
Ing. Trnavský – podal dôvodovú správu k žiadosti o dopredaj pozemku parc.
č.1108/9 o výmere 310 m 2 ako záhrada

pána Daniela Bobrovského, ktorá už bola
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prerokovávaná na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva a bola posunutá na
zasadnutie komisie výstavby.
Zameraním bolo zistené, že parcela zasahuje až do telesa cesty a komisia neodporučila
predať celý tento pozemok, buď ho bude treba rozdeliť na 2 časti a pán Bobrovský
nesúhlasí s rozdelením tejto parcely.
Štefánik – my si nemôžeme dovoliť predať celú parcelu, keď zasahuje do cesty.
Bobrovský – prezentoval grafickým znázornením poslancom rozdelenie predmetných
pozemkov, a prezentoval názor,

že hranica pozemku je pevne daná a je tam 34

pozemkov, kde 24 už bolo predaných, sú tam garáže, mám záujem o jeden z nich,
-

ak predáte pozemok získate peniaze, ak nie musíte sa o pozemok starať,

Čajko – ak by sa zosúval svah, pôjdeme do súkromných pozemkov.
-

ja som zameral pozemok a pozemok zasahuje do cesty,

-

v minulosti sa predali pozemky, ktoré zasahovali do cesty,

-

starý plot nie je na hranici pozemku, ale pozemok ide k vozovke,

Bálint – takže vy si oplotili podľa starej hranici a tá časť od plota k ceste by bola vaša
ale by nebola oplotená.
Bobrovský – nemám záujem postaviť plot do asfaltu a súčasne poukázal na
susedovcov, ktorým pozemky boli predané a majú tak betónové ploty.
Mgr. Kaštanová – Láskovci ale majú vchod do domu a vy nemáte vchod k rodinnému
domu, vy to máte opačne.
Štefánik – my nemôžeme predať obecnú cestu, ktorá je denno denne využívaná, my
môžeme predať len nepotrebný resp. nevyužitý majetok obce a podľa zákona
o obecnom zriadení.
Čajko – vysvetlil podstatu, že jedna vec je hranica pozemku a hranica cesty. K hranici
pozemku cesty tam patrí aj svah a za hranou svahu ešte 60 cm.
Bobrovský – doteraz som sa o ten pozemok staral ja,
-

ja si to chcem oplotiť to svoje, alebo mi predáte to, ako bol pôvodný plot,
pretože bolo oplotené vaše,

Mgr. Kaštanová – nám nevadilo, že ste mali oplotené viac ako ste vlastnili.
Čajko – komisia nesúhlasila, aby sa predal celý pozemok, ale len časť pozemku.
Bobrovský – ja som prejavil záujem o odkúpenie pozemku.
Čajko – vy nemáte zameraný skutočný stav,
-

tie ploty sa tiež lomia,
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Štefánik – my musíme zverejniť odpredaj pozemku a môže ho odkúpiť aj niekto iný,
- my nemôžeme predať cestu,
Mgr. Brndiarová – oploť si to, čo je tvoje.
Bobrovský – nevylučujem, že si nedám druhú žiadosť a napokon a môžu nastať ďalšie
náklady.
Čajko – na predaj treba vždy dvoch, ten, čo chce predať a ten kto chce kúpiť,
-

neobjednali ste si vytýčenie hranice cesty,

-

urobili sme to v rámci stavebnej komisie, zamerali sme skutočný stav, preniesli
sme to do mapy, vidíme, že časť pozemku delí plot, nemôžeme to predať celé,

-

presné vyčíslenie sa dá urobiť len na základe geometrického plánu, ktorý treba
objednať s zaplatiť,

-

nedá sa to povedať len tak, či je to 62, resp. 72 cm,

Bobrovský – keď budem chcieť to svoje, dám si to zamerať, kde by sa zistil skutkový
stav,
Čajko – ide tade aj voda,
Bobrovský – buď to chcete, alebo nechcete predať.
Mgr. Kaštanová – keby sme ten pozemok chceli predať, tak by sme to už dávno
zverejnili, my sme teraz konali len na základe vašej žiadosti,
-

časť pozemku môžeme predať, ale nie celý,

Bobrovský – ak
Štefánik – pozemok by ste si mohol dať zamerať,
-

otázka znie, či máme záujem predať časť pozemku, alebo nie.

Mgr. Kaštanová – komisia doporučila ak odpredať, ak odpredať len časť pozemku, čo
by znamenalo zameranie pozemku na náklady kupujúceho.
Nakoľko viac pripomienok zo strany poslancov nebolo, dala starostka obce hlasovať
za žiadosť pána Bobrovského.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
a to parcely registra E-KN evidované na LV 1238, v k.ú.Klenovec
ako záhrady číslo 1108/9 o výmere 310 m 2 ?
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prítomní

7

za

0

proti

7

zdržal sa

0

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

Mgr. Kaštanová – podľa hlasovania je na zváženie pána Bobrovského, či bude mať
záujem o odkúpenie časti pozemku na základe doporučenia komisie, bude to trvať
dlhšie, pretože odpredaj pozemku sa bude musieť zverejniť na úradnej tabuli,
Čajko – môžete si dať žiadosť na odpredaj časti pozemku a výmera sa určí len na
základe geometrického plánu,
-

odpredaj celého pozemku Vám nebol schválený, len časť,

-

keď sa delí pozemok, tak len geometrickým plánom.

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 259/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
EVASPORT s.r.o. 9.mája 636, Klenovec – žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce
Ing. Trnavský – informoval poslancov o opätovnej žiadosti firmy Evasport Klenovec
na odpredaj pozemkov nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely registra CKN
397/5 o výmere 333m 2 ,

397/10 o výmere 4m 2 , 397/11 o výmere 53m 2 , 398/2

o výmere 12m 2 , 1856/2 o výmere 6m 2 , všetky vedené na LV-1238 ako zastavané
plochy a nádvoria. za celkovú cenu 1,00€. Zámer predaja tohto obecného majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Klenovci dňa 10. 12. 2015
uznesením č. 206/2015 a je zverejnený na stránke obce od 21. 12. 2015.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho
stavu, ktorým sú pozemky zastavané stavbami vo vlast níctve nadobúdateľa
v oplotenom areáli spoločnosti EVASPORT s.r.o. Klenovec.
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Kupujúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej
zmluvy

a uhradiť

všetky

náklady

spojené

s prevodom

nehnuteľnosti.

Kúpnopredajná zmluva v zmysle tohto uznesenia bude podpísaná do 90 dní odo dňa
schválenia obecným zastupiteľstvom
Ako konštatovala starostka obce uznesenie z minulého zasadnutia ohľadom žiadosti
firmy Evasport vetovala, nakoľko sa objavili nové skutočnosti t.j. kúpno -predajná
zmluva z roku 1996.
Nakoľko viac pripomienok zo strany poslancov nebolo, dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja z dôvodu osobitného zreteľa pre
spoločnosť EVASPORT s.r.o. 9.mája 636, nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce a to parcely registra CKN 397/5 o výmere 333m 2 ,
397/10 o výmere 4m 2 , 397/11 o výmere 53m 2 , 398/2 o výmere 12m 2 ,
1856/2 o výmere 6m 2 , všetky vedené na LV-1238 ako zastavané
plochy a nádvoria. za celkovú cenu 1,00€ ?

prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 260/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Trnavský Róbert, Klenovec, SNP 106 – žiadosť o umiestnenie voliéry
Ing. Trnavský – konštatoval, že komisia prerokovala žiadosť Trnavsk ého Róberta,
Klenovec, SNP 106 o umiestnenie voliéry – koterca pre psa na pozemku obce
a komisia doporučila umiestnenie koterca.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že nemáme určený poplatok za prenájom obecných
pozemkov v takýchto prípadoch.
Štefánik – navrhol doriešiť a dopracovať dodatok k VZN.

21

Mgr. Brndiarová – keď ideme vyberať za koterec, nemal by sa riešiť aj nájom za
parkovanie?
Čajko – novinový stánok má 130 € na rok,
-

nie je stanovená ani výmera,

-

finančná komisia by sa mala k tomuto návrhu vyjadriť,

-

musíme si povedať, či je vôľa prenajať pozemok, alebo nie.

Štefánik - treba určiť podmienky prenájmu pozemkov podľa účelu ,
Mgr.

Kaštanová

–

dopracujeme

prílohu

k VZN

a zverejníme,

prosím

o pripomienkovanie poslancov e-mailom.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že nebolo

viac

pripomienok zo strany poslancov, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie dopracovania dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 261/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Igor Vančík, bytom Ul. 9.mája 782, Klenovec – žiadosť o prenájom priestorov
v dome smútku
Ing. Trnavský – predložil poslancom žiadosť Igora Vančíka, bytom Ul. 9.mája 782,
Klenovec na občasné využívanie domu smútku a to miestnosti na obliekanie
telesných pozostatkov zosnulých a miestnosť na vybavovanie písomných dokladov
pre pozostalých, pričom navrhujeme, aby cena za prenájom uvedených priestorov
je 30,00-€ mesačne, pričom využívanie spomenutých priestorov nebude nijako
obmedzené pre potreby obce.
Mgr. Brndiarová – pripomenula, že priestory boli prenajaté pre Igorovu
Vančíkovu dcéru,
-

Vančík môže truhly skladovať tam, kde je stará mraznička,
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Ing. Trnavský – konštatoval, že Igor Vančík povedal, že nedali mu povolenie na
prevádzkovanie pohrebných služieb, pretože nemá pries tory,
-

jeho dcéra Nika Vančíková platí 70 €,

Štefánik – on tie priestory nebude využívať stále , bude to len príležitostne
a podmienky treba vyšpecifikovať v zmluve.
Mgr. Kaštanová – ide o to, aby obec nezostala bez pohrebných služieb.
Nakoľko viac pripomienok zo strany poslancov nebolo, dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Igora Vančíka, bytom Ul. 9.mája 782,
Klenovec na občasné využívanie domu smútku a to miestnosti na
obliekanie telesných pozostatkov zosnulých a miestnosť na
vybavovanie písomných dokladov pre pozostalých, za cenu za
prenájom uvedených priestorov 30,00 -€ mesačne, pričom
využívanie spomenutých priestorov neb ude nijako obmedzené pre
potreby obce?

prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 262/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Ján Ulický, firma Fantastic – žiadosť na výmenu okien v reštaurácii a kuchyni
hotela Vepor
Ing. Trnavský – predložil poslancom žiadosť Jána Ulického, firma Fantastic na
výmenu okien v reštaurácii a kuchyni hotela Vepor

na vlastné náklady, pričom

navrhujeme náklady po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve kompenzovať
formou zápočtu nájomného,
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-

informoval o cenovej ponuke cca 10 tis. € za výmenu okien, čo predstavuje
asi platenie nájomného za 3 roky.

Mgr. Kaštanová – ja by som doporučila schváliť predmetnú žiadosť, nakoľko obec
nemieni investovať do budovy za podmienky, že nám predloží doklady a náklady
budú kompenzované formou zápočtu z nájomného.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k uvedenej žiadosti, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Jána Ulického, firma Fantastic na
výmenu okien v reštaurácii a kuchyni hotela Vepor na vlastné
náklady, pričom navrhujeme náklady po prerokovaní v obecnom
zastupiteľstve kompenzovať formou zápočtu nájomného?

prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr . Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 263/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Program rozvoja obce Klenovec na roky 2016 - 2020
Ing. Trnavský – konštatoval, že ešte po pripomienkovom konaní nemáme schválený
Program rozvoja obce Klenovec na roky 2016 – 2020.
Mgr. Kaštanová – poďakovala poslancom za pripomienkovanie Programu rozvoja
obce na roky 2016-2020, ktoré bolo zakomponované do Programu.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Programu rozvoja obce Klenovec na roky
2016 – 2020 ?
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prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 264/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Základná

škola

Vladimíra

Mináča

v Klenovci

-

žiadosť

o poskytnutie

finančného príspevku
Ing. Majerová

- oboznámila poslancov so žiadosťou Základnej školy Vladimíra

Mináča v Klenovci o poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 € na
zabezpečenie návštevy 9 osôb z družobnej školy ZŠ v Horní Bříze pri Plzni.
Súčasne upozornila na skutočnosť, že s touto položkou sa nerátalo v rozpočte obce.
Mgr. Kaštanová – informovala, že s pánom riaditeľom sa dohodla o nemateriálnej
pomoci pre základnú školu.
Nakoľko viac pripomienok zo strany poslancov nebolo, dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Základnej školy Vladimíra Mináča
v Klenovci o poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 € na
zabezpečenie návštevy 9 osôb z družobnej školy ZŠ v Horní Bříze
pri Plzni?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

0

proti

5

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Martin Štefánik

zdržal sa

2

Milan Čajko, Mgr. Janka Pohorelská

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 265/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie nefinančnej pomoc i Základnej škole Vl.
Mináča v Klenovci pri zabezpečení návštevy z družobnej školy
v Horní Bříze?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 266/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Udelenie cien – Čestné občianstvo obce Klenovec, Cena obce Klenovec, Cena
starostky obce Klenovec pri príležitosti 38.ročníka GMFS
Mgr. Kaštanová – starostka predložila návrh na udelenie cien a zároveň ich
vyzvala na pripomienkovanie. Starostka obce podala poslancom návrh na udelenie
Čestného občianstva obce Klenovec

rodákovi Mgr. Jánovi Hruškovi , autorovi

klenovskej znelky.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Čestného
občianstva obce Klenovec Mgr. Jánovi Hruškovi, autorovi
klenovskej znelky ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalov á,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 267/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Mgr. Kaštanová – podala návrh na udelenie Ceny obce pre kolektív Ľudovej hudby
folklórneho súboru Vepor pod vedením Jána Demeho spojenú s finančnou odmenou
200 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na udelenie Ceny obce pre kolektív
Ľudovej hudby folklórneho súboru Vepor pod vedením Jána
Demeho spojenú s finančnou odmenou 200 € ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Mart in Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 268/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – podala návrh na udelenie Ceny obce pre Mgr. Stanislavu
Zvarovú, spojenú s finančnou odmenou 100 €.
Mgr. Brndiarová – nič nemám proti, ale Zvarová pokračuje v súbore, ktorý
zakladal a viedol

Ján Trnavský, tance sa tancovali už dávno a detský súbor

zakladala a viedla Slavomíra Múková,
-

musíme si vážiť tých, ktorí začali a zakladali súbory,

-

ona prišla len ako decko,

-

vtedy sa neplatilo, robili sme to z vlastného presvedčenia,

-

oceniť treba aj tých, ktorí boli zakladateľmi súborov,

Mgr. Kaštanová – oceňovanie bude pokračovať aj po iné roky,
-

ja som len podala návrh a vy môžete pripomienkovať moje návrhy,

-

požiadavka z programovej rady je, aby sa oficiálne otvorenie GMFS
nepredlžovalo, lebo vystupujúce súbory sú časovo ob medzené,

-

angažujúcich sa vo folklóre môžeme oceniť na výročí súboru,

Štefánik – aj na výročí súboru sa môžu oceniť.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na udelenie Ceny obce pre Mgr.
Stanislavu Zvarovú, spojenú s finančnou odmenou 100 € ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

1

Mgr. Eva Brndiarová

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 269/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová - návrh starostky obce na udelenie Ceny starostky obce Mgr.
Jánovi Romanovi, spojenú s finančnou odmenou 100 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na udelenie Ceny starostky obce pre
Mgr. Jána Romana?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Doval ová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 270/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Mgr. Kaštanová - návrh starostky obce na udelenie Ceny starostky obce Jánovi
Machavovi, spojenú s finančnou odmenou 100 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na udelenie Ceny starostky obce pre
Jána Machavu ?

28

prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorels ká, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 271/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Prevádzkovanie letného kúpaliska počas LTS 2016
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nedoporučení prevádzkovania letného
kúpaliska počas letnej sezóny 2016

Úradom verejného zdravotníctva v Rim.

Sobote z dôvodu potrebnej celkovej rozsiahlej rekonštrukcie kúpaliska, čo znamená
zapojiť sa do nejakej výzvy,

-

dal by sa presunúť celý rezervný fond na kúpalisk o a ostatné záležitosti by
sa nemohli v obci riešiť,

-

treba opraviť soláre, sociálne zariadenia,

-

sú tam veľké straty na vode,

-

začína sa v tejto časti obce rysovať športový areál,

-

občania sa Vás budú určite pýtať.

Štefánik – bolo nám osobne a otvorene poved ané, že nám toto leto nedoporučujú
kúpalisko otvoriť, treba ho zrekonštruovať.
-

kúpalisko sa bude udržiavať a kosiť.

Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 272/2016, ktorá
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Športová hala - informácia
Mgr,. Kaštanová – informovala o rokovaniach s pánom Valachom ohľadom športovej
haly,
-

problém je v odvetrávacích hlaviciach, ktoré Valach nenamontoval a vytváral
sa kondenz,

-

dohodli sme sa , že z peňazí, ktoré má ešte u nás – 3 faktúry (nie zádržné)
a hlavice objednáme my, on dal súhlas,

-

dali sme si vypracovať stanovisko projektanta a rozpočtára

a na každé

vyjadrenie sa čakalo niekoľko týždňov,
Bálint – mňa by len zaujímalo, že prečo on menil projekt,
-

uvažoval som o to, či sa izolácia nezošuchla, pretože bola ukladaná na seba
a mohla sa vlastnou váhou zošuchnúť,

Štefánik – oni sa nedohodli s pánom Rendárom ( firma HUPRO),
-

my sme mu tie hlavice už zaplatili a táto suma sa mu stiahne,

-

ja by som to nedával montovať hlavice pánovi Valachovi

Čajko – podporil poslanca Bálinta a je potrebné urobiť merania vlhkosti.
Mgr. Kaštanová – ak sa namontujú hlavice, môže sa stanoviť termín a môžeme to
skontrolovať,
-

pán Rendár namontuje hlavice, dal nám aj cenovú ponuku.

Informáciu vzali poslanci na vedomie.

Rekonštrukčné práce na budove materskej školy
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti rekonštrukčných prác na
budove materskej školy, o ktorých sa už aj hovorilo na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, ale táto rekonštrukcia nebola schválená v obecnom zastupiteľstve.
- máme ponuku na spoluprácu od firmy STEFFE (pánom Balgom), zateplili by
strechu, vymenili by okná za podmienok, že mi by sme nič neplatili a splácali by
sme to z ušetrených peňazí na kúrenie,
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- pravdepodobne by sa pustili ešte toto leto do rekonštrukcii, nakoľko máme aj
projektovú dokumentáciu vypracovanú a asi by nám aj túto preplatili ,
- Firma Steffe má na to zdroje a nám sa nedalo zapojiť do žiadnej výzvy, nakoľko
sme nespĺňali podmienky,
- podmienky zmluvy budú prerokované v obecnom zastupiteľstve,
-

takýmto spôsobom by sme skúsili s nimi prerokovať aj rekonštrukciu
zdravotného strediska, kde by si už sami zabezpečili aj projekt,

-

kúrenie budeme v zdravotnom stredisku zobrať na seba a im budeme
fakturovať,

Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rekonštrukčných prác na budove materskej
školy firmou ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, M gr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 273/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Grantový program Cestou necestou
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že cez Mikroregión sme sa zapojili do
grantového

programu

Cestou

necestou

pod

názvom

História

v 3

dolinách

(Klenovec, Kokava nad Rim. a Hnúšťa) kde chceme dokončiť tú kolešňu a tak nám
treba schváliť 10 % spoluúčasť v tomto programe. Ide o 10 % zo sumy 2300 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie 10 % finančnú spoluúčasť obce na grantovom
programe Cestou necestou ?
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prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Br ndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo schválené uznesenie číslo 274/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o podporení MK SR pre 38. ročník GMFS
Mgr. Kaštanová – informovala o podporení 38.ročníka GMFS Klenovskej rontouky
vo výške 14 tis. € od Ministerstva kultúry SR.

MAS MALOHONT
Mgr. Kaštanová – informovala, že vydali nové brožúry o činnosti MAS, ktoré boli
rozdané poslancom.
Informácia o rozvoze obedov
Mgr. Kaštanová – od l. júla si bude aj pán Ján Ulický, tak ako každý poskytovateľ
stravovacích služieb, rozvážať obedy a obec bude prispievať 0,40 € každému
dôchodcovi.

Využitie budovy zdravotného strediska
Mgr. Kaštanová – informovala, poslancov, že na počet obyvateľov nepríde druhý
lekár, treba nám súrne riešiť zubára, čo je problém.
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Miroslav Juhás, bytom Hnúšťa – ponuka na odpredaj budovy na námestí za
cenu 30 000 €.
Mgr. Kaštanová - informáciu o ponuke pána Miroslava Juhása, bytom Hnúšťa za
odpredaj budovy na námestí za cenu 30 000 €.
Poslanci

sa

vyjadrili

v tom

zmysle,

že

za

týchto

podmienok

nesúhlasme

s odkúpením predmetnej budovy.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 275/2016, ktorá
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o rokovaní s majiteľmi Štefankovho domu na námestí
Mgr. Kaštanová – informovala o výzve, ktorú sme zaslali 12 – tim majiteľom
Štefankovho domu na námestí, 6 by odpredali a jedna vlastníčka prejavila záujem
o predmetnú nehnuteľnosť, čomu sme sa aj my potešili z toho dôvodu, aby nám
v strede obce nechátrala budova.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Schválenie konateľa a členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Obecný
podnik Klenovec s.r.o..
Mgr. Kaštanová – na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme zriadili
Obecný podnik Klenovec s.r.o. a je potrebné schváliť konateľa a členov dozornej
rady obchodnej spoločnosti Obecný podnik Klenovec s.r.o. a vyzvala poslancov,
aby podali návrhy na obsadenie spomínaných miest.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie konateľa obchodnej spoločnosti Obecný
podnik Klenovec s.r.o. Mgr. Michala Píša?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0
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K prejednávanému návrhu bolo schválené uznesenie číslo 276/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe diskusie dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti
Obecný podnik Klenovec s.r.o. a to Mgr. Eva Brndiarová, Mgr.
Dalibor Ďuriš a Richard Bálint ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo schválené uznesenie číslo 277/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Návrh na rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 2 písmena a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Ing. Majerová – podala poslancom návrh na rozpočtové opatrenie v zmysle § 14
ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, vzhľadom na založenie s.r.o.
t.j. finančný vklad pre s.r.o. a to nasledovne:
Programová
štruktúra
10.1

12.1

10.1
10.1

Funkčná
klasifikácia
08.1.0 –
Rekreačné
športové služby
06.2.0 – Rozvoj
obce
06.2.0 – Rozvoj
obce – Tribúna TJ
08.1.0 –
Rekreačné
a športové služby

Ekonomická
klasifikácia
600 – Bežné
výdavky
814 – Výdavkové
operácie – účasť na
majetku
700 – Kapitálové
výdavky
600 – Bežné
výdavky

Zmena
- 5 000 €
+ 5 000 €

-

5 760,91 €

+ 5 760,91 €
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Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie rozpočtového opatrenie v zmysle § 14 ods. 2
písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy podľa predloženého návrhu?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka P ohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 278/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Úhrada faktúry vo výške 1 349,35 € pre firmu AMS Profit s.r.o. Partizánske
za zmenu dispozície na stavbe športovej haly na základe pripomienky RÚVZ
Rim. Sobota .
Štefánik - informoval o úhradu faktúry vo výške 1 349,35 € pre firmu AMS Profit
s.r.o. Partizánske za zmenu dispozície na stavbe športovej haly na základe
pripomienky RÚVZ Rim. Sobota.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je schválenie úhrady faktúry vo výške 1 349,35 € pre firmu
AMS Profit s.r.o. Partizánske za zmenu dispozície na stavbe
športovej haly na základe pripomienky RÚVZ Rim. Sobota ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia D ovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 279/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici
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Preplatenie faktúry za podložku pod podlahu v športovej hale vo výške
4 999,62 € zníženú o sumu za faktúru vystavenú za dodanie a montáž
odvetrávacích hlavíc
Štefánik – podal návrh na preplatenie faktúry za podložku pod podlahu v športovej
hale vo výške 4 999,62 € zníženú o sumu za faktúru vystavenú za dodanie a montáž
odvetrávacích hlavíc.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za schválenie preplatenia faktúry za podložku pod podlahu
v športovej hale vo výške 4 999,62 € zníženú o sumu za faktúru
vystavenú za dodanie a montáž odvetrávacích hlavíc ?
prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiaro vá, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 280/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Úhrada faktúry vo výške 5 383,94 € za dodávku paropriepustných fólií do
športovej haly pre firmu AMS Profit s.r.o. Partizánske.
Štefánik -

podal návrh na preplatenie faktúry vo výške 5 383,94 € za dodávku

paropriepustných fólií do športovej haly pre firmu AMS Profit s.r.o. Parti zánske.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať
Hlasovanie: Kto je za úhradu faktúry vo výške 5 383,94 € za dodávku
paropriepustných fólií do športovej haly pre firmu AMS Profit
s.r.o. Partizánske?
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prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

0

proti

6

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

zdržal sa

1

Milan Čajko

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 281/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Diskusia
Bálint – mal dotaz ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Štefánik – so zástupcom firmy som sa rozprával a sľúbil, že nám poskytne niekoľko
trubíc, aby sme si vyskúšali ich svietivosť, nakoľko máme vlastného elektrikára
a potom sa môžeme rozhodnúť aj o výmene ostatných.
Mgr. Kaštanová – v budúcnosti nás bude tlačiť zákon na vybudovanie zberného
dvora, ale nemáme ho kde vybudovať, na základe čoho by sme získali aj nejakú
techniku.
Medzi poslancami vznikla diskusia ohľadom miesta na jeho vybudovanie.

Vyplatenie finančnej odmeny kronikárke obce Elene Mináčovej za zápis y do
obecnej kroniky
Mgr.Pohorelská – informovala poslancov o zasadnutí komisie, o ukončení práce
Eleny Mináčovej ako obecnej kronikárky zo zdravotných dôvodov (čo musí doručiť
písomne) a o nutnosti vyplatenia finančnej odmeny kronikárke za zápisy do obe cnej
kroniky za rok roky 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 á 116,04 € a zozbieranie
materiálov za roky 2010-2014 á 33,19 €, ktoré zatiaľ nie sú zapísané v kronike.
Po prerokovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie a vyplatenie finančnej odmeny kronikárke obce
Elene Mináčovej za zápisy do obecnej kroniky za roky 2004, 2006,
2007, 2008, 2009 á 116,04 € a zozbieranie materiálov za roky 2010 2014 á 33,19 € ?

prítomní

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. J anka Pohorelská, Martin Štefánik

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 282/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr. Pohorelská – chcela by som sa ospravedlniť Stanke Zvarovej, že na minulom
zasadnutí som sa spýtala ohľadom Múzea súkenníctva a gubárstva a Klenovskej izby,
ale na komisii mi nedopatrením ušla táto informácia, o ktorých nás ona informovala
a potom to vyzeralo, že nás Stanka neinformovala,
-

na komisii sa rozprávali jeden cez druhého a mne tieto informácie unikli, tak
preto toto ospravedlnenie, že som spôsobila, že padlo zlé svetlo na ňu,

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že poslanci by mali fungovať tak, aby sa jeden
druhému nemuseli ospravedlňovať, sme tu na to, aby sme si vydiskutovali problém y,
-

neprešiel projekt na detské dopravné ihrisko do materskej školy,

-

podali sme aj projekt na oddychovú zónu ,

-

vypracovali sme projekt za futbalistov a do termínu nedodali potrebné podklady
a mrzí nás to, pretože aj menšie peniaze pomôžu,

-

pozvala na Deň detí dňa 4.6., kde bude okrem iného aj divadielko,

-

vyzvala poslancov, že v prípade, že sa nebudú môcť dostaviť na zasadnutie
zastupiteľstva treba sa dopredu ospravedlniť, lebo potom sa stane tak ako teraz,
že sa stretávame len na tretíkrát (pozvánky boli posi elané už na 2 termíny),
a počet ospravedlnených poslancov bol vysoký, takže zasadnutie nebolo
uznášaniaschopné,
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-

mohlo sa už mesiac pracovať na určitých veciach, ale muselo sa čakať na ich
dnešné schválenie.

Bálint – ja som nevedel o tom, že treba nejaké podklady od futbalistov a budúcnosti
na mňa obráťte.
Na záver boli ešte prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva prijaté.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetkým prítomným na aktívnu
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Štefánia Dovalová
Mgr. Dalibor Ďuriš

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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