ZÁPISNICA

Č. 16

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 16. 2. 2017
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Z á p i s n i c a

č í s l o

16

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 16. 2. 2017.
Prítomní: 11 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že sú
prítomní 9 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Ďalšie 2 poslankyne (Mgr.Brndiarová a PhDr.Zamborová) sa dostavili na
zasadnutie v priebehu rokovania.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Interpelácia poslancov.
Prerokovanie projektu Komunitného centra v Klenovci.
Predkladá: Ing.Mário Trnavský
Prerokovanie projektu zateplenia budovy materskej školy v Klenovci.
Predkladá: Ing.Mário Trnavsk ý
Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce Klenovec.
Predkladá: Ing.Štefánia Dovalová
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016 .
Predkladá: Lucia Parobeková
Prerokovanie žiadostí občanov a orga nizácií.
Predkladá: Ing.Mário Trnavský
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu zas adnutia,
dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová,

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 331/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Ing. Edita
Bartová, PhDr. Janka Pohorelská a Ing. Štefánia Dovalová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová,

za

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 332/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Milana Čajku
a Mgr. Dalibora Ďuriša.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 333/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslan cov o spôsobe ich plnenia:
uzn.č.321/2016 – zlúčenie 5 stavebných pozemkov na 4 v lokalite Pasiečka sa
zatiaľ z dôvodu zlého počasia (ľad a sneh) nezrealizovalo,
uzn.č.322/2016 – zámer predať nehnuteľnosť o výmere 4m 2 pre ECAV bol
uskutočnený, návrh na sch válenie predložíme v bode žiadosti občanov
a organizácií,
uzn.č.323/2016 – predaj stavebného pozemku na základe žiadosti Lukáša
Ulického, ktorý zatiaľ nekontaktoval obecný úrad ohľadom kúpnopredajnej
zmluvy,
uzn.č.324/2016 – Darina Hyriaková, nájom bol ukončený k 31.12.2016.
uzn.č.325/2016 – prenájom priestorov v dome služieb a priestorov bývalej
prevádzky Tiposu bol zverejnený, žiadosti budú prerokované v bode žiadosti
občanov,
uzn.č.326/2016 -

žiadosť

DDaDSS

Klenovec

o finančný

príspevok

pri

príležitosti vianočných sviatkov bola vybavená,
uzn.č.328/2016 - úver na rekonštrukciu materskej škol y bol poskytnut ý
a práce na výmene okien boli v roku 2016 zrealizované,
uzn.č.329/2016 - ponuka na funkciu obecného kronikára bola vypísaná, ústne
sa informovali 4 záujemcovia, ale písomnú žiadosť si nepodal nikto.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 334/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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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 zastup iteľstva, ktorá bola
zameraná na nasledovné aktivit y
-5.12. – sa pri príležitosti Mikuláša predstavili divadelníci z Banskej Bystrice
a táto akcia bola podporená firmou PURSTAV s.r.o. Lieskovec finančnou
sumou 300 €,
-11.12 – bol usporiadaný už tradičný vianočný program pod názvom Pokoj
ľuďom dobrej vôle,
-19.12.- sa uskutočnilo z asadnutie Rady ZMOGaM v Horných Zahoranoch,
-20.12.-bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Vladimíra
Mináča Klenovec (riaditeľkou od 1.1.2017 je Mgr. Ľubomíra Vančíková),
-28.12. zorganizovali futbalisti TJ Klenovec vianočný futbalový turnaj na
viacúčelovom ihrisku,
-v mesiaci

december

sa

uskutočnili

vianočné

stretnutia

vo

viacerých

organizáciách v obci, na ktorých sa zúčastnilo vedenie obce,
-10.1. sme dostali potravinovú pomoc vo forme jabĺk, ktorú sme rozdelili
podľa

požiadaviek

pre

základn ú,

materskú

a špeciálnu

školu,

domov

dôchodcov, klub dôchodcov a folklórny súbor),
-12.1. sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami firm y STEFE,
-18.1.

sa

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

so

zástupcami

Slovenskej

sporiteľne,
-20.1.na pracovnom stretn utí s externým manažmentom bola prerokovaná
problematika t ýkajúca sa projektu komunitného centra a zateplenia materskej
škol y,
-21.1. zasadala Programová rada Klenovskej rontouky,
-23.1. sme si pripomenuli oslobodenie našej obce,
-24.1.sa

uskutočnilo

praco vné

stretnutie

so

zástupcami

firm y

VARES

a ANTIK ohľadom káblovky,
-25.1. bolo rokovanie ohľadom ďalšej rekonštrukcie materskej škol y,
-2.2. sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcom firm y Brantner
ohľadom zeleného odpadu,
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- v mesiaci január a február sa uskutočňujú výročné schôdze jednotlivých
organizácií, na ktoré je väčšinou poz ývané aj vedenie obce,
Na obecnom úrade sa pracovalo okrem iného spracovával aj :
- projekt na kompostér y,
- projekt komunitného centra,
- projekt zatepleni a materskej škol y,
- projekt riešenia havarijného stavu v materskej škole,
- boli podané 2 projekt y skrášlenia dvora materskej škol y,
- boli podané podklady na kolaudáciu Športovej hal y na stavebný úrad ,
- na znížení stropu v kultúrnom dome,
- uskutočnili sa rokovania ohľ adom káblovej televízie.
Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 335/2017,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
8.Prerokovanie projektu Komunitného centra Klenovec
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
SO v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kód Výzvy OP LZ -PO6SC613-2016-2, názov Žiadosti o NFP „Komunitné centrum Klenovec“, čo sa
jedná o budovu býval ých jaslí, resp. GSP n.o. na námestí, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným Územným
plánom obce,
- povinné spolufinancovanie projektu, t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov, tzn. vo výšk e 5 316,74 EUR, čo je 5% z celkových oprávnených
výdavkov, ktoré sú vo výške 106 334,67 EUR,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovým
oprávnenými výdavkami,

6

- informoval o plánovaných stavebných úpravách na predmetnej budove , ktoré
sa t ýkajú energetickej úspory, výmeny okien, výmeny strechy, zateplí sa,
urobí sa celá fasáda z vonku, nový kotol na štiepku, soláre, všetky úpravy by
mali zabezpečiť energetickú ú sporu, počíta sa aj s počítačmi a tlačiarňou na
základe žiadosti,
- zamestnanosť sa bude riešiť iným projektom,
- konštatoval, že zamestnanosť sa bude riešiť ďalším projektom .
Na zasadnutie sa dostavila poslankyňa PhDr. Katarína Zamborová.
Mgr. Zvarová – mala dotaz na pracovnú náplň zamestnancov v Komunitnom
centre, na jeho aktivit y, vzhľadom v náväznosti na GMFS a informačné
centrum.
PhDr. Pohorelská – mala dotaz na schvaľovací proces a na jeho začiatok
činnosti.
JUDr. Struhár – mal dotaz na riešenie kana lizácie v predmetnej budove.
Mgr. Kaštanová – informovala o podstate celého projektu a odpovedala na
dotaz y poslancov ,
-

na zamestnanosť bude iný projekt,

-

aktivit y centra budú zamerané pre mládež, dôchodcov.

-

zrekonštruujú sa priestory našej budovy,

-

schválili sme v rozpočte 8 tis. € na tento projekt.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na predloženi e žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na „Komunitné centrum
Klenovec“ a za 5% spoluúčasť obce ?
prítomní

10

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová,

za

10

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová,

proti

0

zdržal sa

0
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Po prerokovaní uvedeného bodu programu poslanci prijali uznesenie č.
336/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie sa dostavila poslankyňa Mgr. Eva Brndiarová.
9.Prerokovanie projektu zateplenia budovy materskej školy v Klenovci
Mgr.Kaštanová – informovala, že okná na materskej škole sa vymenili
z vlastných zdrojov zobrali sme úver,
-

musíme niečo urobiť s kúrením, vyregulovať sústavu a zatepliť budovu.

Ing. Trnavský – predložil informáciu o projekt e zateplenia budovy materskej
škol y v Klenovci, ktorý ide cez Envirofond, o ktorý je veľký záujem,
-

zatiaľ nebudeme k tomuto prijímať uznesenie, lebo ho neposlali,

-

majú sa urobiť len úpravy, ktoré sa t ýkajú energetickej úspory, oprava
strechy, zateplenie, budeme radi, keď aspoň toto prejde,

Uvedenú informáciu vzali

poslanci

na vedomie

a prijali

uznesenie

č.

337/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10.Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce Klenovec

Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že na rekonštrukciu vestibulu sa
schválilo 10 tis. € ale po otvorení strechy, bolo zistené ďalšie nedostatky
a tak bude treba rozpočet navýši ť o 4 tis. € a preto navrhujem to zrealizovať
už zo schváleného rozpočtu na zakúpenie kosačky , ktorú máme aj v projekte
kompostérov a nie je až taká nevyhnutá,
-

stavebnými úpravami sa zníži sa strop vo vestibule a zabezpečí sa nová
elektroinštalácia, ktorá nevyhovuje terajším normám,

Ing. Dovalová – predložila na prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce
Klenovec

1/2017

a to

presun

rozpočtovaných

prostriedkov

v rámci

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjm y a celkové výdavky,
a to tak, že 4 tis. € plánovaných na zakúpenie kosačky sa presunú na
rekonštrukciu kultúrneho domu.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu rozpočtového opatrenia v zmysle
§ 14ods. 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, podľa
predloženého návrhu a to tak, že sa že 4 tis. € plánovaných
na zakúpenie kosačky presu nie na rekonštrukciu
kultúrneho domu ?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanc i uznesenie č. 338/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici

11.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec za rok
2016
Parobeková Lucia – hlavná kontrolórka obce predložila poslancom Správu
o kontrolnej činnosti hlavn ej kontrolórky obce Klenovec za rok 2016 .
PhDr. Zamborová – mala dotaz na zverejňovanie výsledkov kontrol.
Parobeková – konštatovala, že výsledky kontrol sú u nej k nahliadnutiu
a v prípade záujmu budú poslancom poskytnuté.
Správu o kontrolnej činnosti hla vnej kontrolórky obce Klenovec za rok 2016
vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali uznesenie č.
339/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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12.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Klenovčok 57, Klenovec – žiadosť o predaj
časti parcely registra EKN 1796 o výmere 4m 2

Ing. Trnavský – konštatoval, že poslanci schválili

zámer predaja tohto

obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa , a to trojpätinovou
väčšinou vš etkých poslancov obecného zastupiteľstva v Klenovci dňa 1. 12.
2016 uznesením č. 322/2016 a zámer je zverejnený na stránke obce od 10. 1.
2017. Zdôvodnením osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie
jestvujúceho stavu, ktorým sú pozemky zastavané st avbami vo vlastníctve
nadobúdateľa Evanjelický cirkevný zbor a.v. Kupujúci bude povinný na
vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a uhradiť
všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva
v zm ysle tohto uzneseni a bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia
obecným zastupiteľstvom. Z parcel y je geometrickým plánom č. 67/2001
schváleným dňa 2. 6. 2001 vypracovaným geodetickou kanceláriou Ján
Brndiar Kraskova 2, Rimavská Sobota, odčlenený diel 6 o výmere 4m 2 a
pričlenený k parcele registra C -KN číslo 5.
Odpredaj by sa uskutočnil v zm ysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa
pre Evanjelický cirkevný zbor a.v. Klenovčok 57, Klenovec, pred ajom časti
parcel y registra EKN 1796 o výmere 4m 2 , vedenú na LV -1238 ako ostatné
plochy za celkovú cenu 1,00 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj pozemku vo vla stníctve obce v zmysle §9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
z dôvodu osobitného zreteľa pre Evanjelický cirkevný zbor
a.v. Klenovčok 57, Klenovec, predaj časti par cely registra
EKN 1796 o výmere 4m 2 , vedenú na LV -1238 ako ostatné
plochy za celkovú cenu 1,00 € ?
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p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 340/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Alena Figuliová Klenovec, ul Partizánska č. 8 95 – žiadosť o prenájom
priestorov v Dome služieb.
Ing.

Trnavský

–

otvoril

zalepenú

jedinú

obálku,

ktorou

žiadateľka

reflektoval a na prenájom priestorov.
Informoval

o jedinej

žiadosti

Aleny

Figuliovej

bytom

Klenov ec,

Partizánska č. 895, ktorá ako jediná prejavila písomný záujem o

ul

prenájom

priestorov v Dome služieb, kde by mala záujem prevádzkovať kvetinárstvo.
Žiadateľka v žiadosti navrhla sumu 35 €/mesiac ako nájomné.
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti
o vymurovanie

priečky

medzi

n ájomníčiek v dome služieb

kaderníctvom

a terajším

prenajímaným

priestorom z dôvodu úniku tepla.
Mgr. Zvarová -

mala dotaz na základe pripomienok nájomníčiek, či by

nebolo dobré riešiť kúrenie v budove Dome služieb,
-

je to naša budova, my poskytujeme priestor, chceme aby poskytovali
služby a musíme to riešiť,

-

konštatovala, že každý má svoju pravdu .

Mgr. Kaštanová -

informovala poslancov o stavebných úpravách na

predmetnej budove (oprava strechy, vodovod v celej budove, ktoré sa
uskutočnili v dome služieb a napriek tomu sme nezvýšili nájomné)
-

treba zvážiť, pretože máme ďalšie budovy, ktoré sú v havarijnom stave ,
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-

v dome

služieb

môžeme

vymeniť

okná,

elektrické

ističe

ale prevádzkové náklady by si mal každý platiť sám, pretože každ ý má
iné potreby,
-

stavebná komisia nech prejde budovu a nech posúdi,

-

konštatovala, že v havarijnom stave máme kanalizáciu v zdravotnom
stredisku,

-

výmenu okien, dverí a kúrenia chce aj pani Hanzelová,

-

treba nám dom smútku riešiť, strecha na obecnom úrad e tečie,

-

dohodneme sa s kaderníčkou, kedy by sa mohla urobiť priečka medzi
prevádzkami.

Ing. Trnavský – najskôr by sa mali vymeniť okná a dvere.
Mgr. Brndiarová – treba vymeniť aj pece v prevádzkach v dome služieb,
-

majú veľké náklady na kúrenie,

-

na pošte majú pl yn, tak by to nemal byť problém.

Štefánik – treba si uvedomiť, že návratnosť je minimálna, pri výške
nájomného, ktorý je v t ýchto priestoroch a treba postupne riešiť aj ostatné
budovy, máme priority, základ je, že je opravená strecha.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za prenájom obchodných priestorov v Dome služieb č.
súp. 2 o rozlohe 37,45m 2 na základe žiadosti Aleny
Figuliovej bytom Klenovec, ul . Partizánska č. 895 za sumu
35 € / mesiac, ktoré budú využívané ako predajňa kvetín ?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 341/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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Ing. Jaroslav Jáchim, by tom Klenovec, ul. Jána Švermu č. 458 – žiadosť
o prenájom priestorov
Ing. Trnavský – otvoril zalepenú obálku so žiadosťou na prenájom priestorov
od Ing. Jaroslav a Jáchima, bytom Klenovec, ul. Jána Švermu č. 458, ktorý ako
jediný prejavil záujem o prenájom priestorov pri Hasičskej zbrojnici , kde by
mal záujem prevádzkovať predajňu pre záhradkárov a chovateľov s t ým, že
bude poskytovať aj poradenskú službu v danej oblasti . Žiadateľ v žiadosti
navrhol sumu 35 €/mesiac ako nájomné.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za prenájom obchodného priestoru pri Hasičskej
zbrojnici č.súp.131 o rozlohe 21 m 2 na základe žiadosti Ing.
Jaroslava Jáchima, bytom Klenovec, ul. Jána Švermu č. 458
za sumu 35 € / mesiac, ktoré budú využívané ako predajňa
a poradenstvo pre záhradkárov ?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 342/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Zámer prenájmu priestorov v Zdravotnom stredisku súp. č 128
Ing. Trnavský – informoval o zámere obce prenajať priestory v Zdravotnom
stredisku súp. č 128

t.j. bývalú ambulanciu MUDr. Šoltésa a MUDr.

Klembusza postavenej na parcele registra CKN číslo 673/1 evidovanej
u Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská Sobota,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1238 pre obec a k.ú. Klenovec. Priestory sú
ponúkané do prenájmu na využitie l en ako zdravotnícke zariadenie, ktoré sú
13

t.č. prázdne pre prípadné služby zabezpečujúce starostlivosť o zdravie
obyvateľov.
Zámer prenájmu bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Mgr. Brndiarová – informovala o katastrofálnom stave budovy.
Poslanci sa na základe diskusie dohodl i, že je potrebné podporiť tento návrh,
s t ým, že keď by bol záujem zo strany nejakého všeobecného doktora, alebo
zubára budú tieto priestory mu poskytnuté,
-

je potrebné v tomto zmysle spísať s prípadným záujemcom o priestory
aj nájomnú zmluvu s 2 mesačnou výpovednou dobou.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zverejnenie zámeru na prenájom priestorov
v budove zdravotného strediska na zdravotné účely?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu prog ramu prijali poslanci uznesenie č. 343/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Ondrej Barto, Klenovec, ul. 9.mája 786 – žiadosť na vypílenie smrekov
pri hlavnej ceste.
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Ondreja Bartu, Klenovec, ul. 9. mája
786 na vypílenie smrekov pri hlavnej ceste, ktoré sú už teraz problematické
zasahujú do cest y, do elektrického vedenia, poškodzujú svah.
Mgr. Brndiarová – treba informovať živ otné prostredie, a vysadiť nové
strom y, alebo kríky,
- treba vypíliť aj ost atné vysoké strom y v obci.
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Ing. Bartová – konštatovala, že tieto stromy aj spevňujú svah.
Štefánik – vypílenie ostatných prerastených stromov v obci sa bude riešiť
v tomto roku, len nie je to taká jednoduchá vec.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, či sa vypília všetky
strom y, alebo len niektoré.
Bálint – som za to, aby sa vypíli všetky strom y na základe žiadosti , ale treba
vysadiť nové.
Čajko – v prvom rade treba informovať správcu komunikácie, pretože cel ý
svah patrí do cestného telesa, m y nemôžeme sami o tomto rozhodnúť,
potrebujeme od nich vyjadrenie,
-

konštatoval, že tie strom y boli vysadené svojvoľne.

Po prerokovaní predmetnú žiadosť na výrub stromov vzali poslanci na
vedomie a doporučili obecnému úradu prerokovať vypílenie stromov so
správcom komunikáci e a prijali uznesenie č. 344/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Informácia o zbere Zeleného odpadu.
Ing. Trnavský – informoval o ponuke firm y Brantner s.r.o. o zbere Zeleného
odpadu, zakúpili by zberné nádoby, kt oré by sa vyvážali raz za 2 t ýždne počas
leta, nájom by bol 0,40 € za nádobu a 0,40 za odvoz,
-

je to pomerne drahé, ale mali by sme počkať ako dopadneme
s projektom z Envirofondu (kde sa riešili kompostéry), ktorý je pre nás
výhodnejší.

Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu prijali
poslanci uznesenie č. 345/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o riešení káblovej televízie v obci.
Ing. Trnavský – informoval poslancov o riešení káblovej televízie v obci,
ktorú vzali poslanci na vedomie,
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-

o stretnutí firm y Vares a Antik, ktorý chcel prísť do Kle novca
s optickým káblom po elektrických stĺpoch, čo sa im nepodarilo
vyrokovať s elektrárňami a na základe toho potom chceli kopať zemou
od Hnúšti od komunálu až do obce,

-

u nás chceli urobiť novú sieť po stĺpoch, ale to by bola konkurencia pre
káblovku, ktorá by potom skončila,

-

káblová rada sa chcela ešte porozprávať s PMX-netom, on prisľúbil
káblovku zrekonštruovať a káblovka by zostala naša, s t ým, že by sme
mu ju dali do prenájmu na 12 rokov, v priebehu t ýždňa by mal doniesť
cenovú ponuku na program y, všetko je veľmi komplikované a musia byť
ďalšie rokovania,

-

ďalšie náklady vychádzajú asi 100 € na domácnosť,

-

káblovku bude treba predať, alebo dať do prenájmu, pret ože jej
likvidácia a demontáž zo stĺpov bude stáť nemálo peňazí,

Štefánik – informoval o tom, že Antik sľúbil, že sieť by zostala pôvodná
-

PMX-net tvrdí, že má dobrý internet , ale ho nevie dostať do domov,

-

Vares chce výpoveď k júnu a ak bude vyhlásená s úťaž tak sa do nej
prihlásia a ak im nedáme výpo veď znova sa obnoví zmluva s Varesom,

-

plusom Antiku je to, že by dotiahli optický kábel do obce,

-

zostatková hodnota káblovky je 15 tis. €,

-

Antik sa nebránil, že by si zobrali káblovku do prenájmu resp.
predkupné právo, má málo programov v HD,

-

treba sa do budúceho zasadnutia rozhodnúť, či káblovku predáme, alebo
ju dáme do prenájmu.

Mgr. Brndiarová – konštatovala, že sú pripomienky od občanov ohľadom
kvalit y káblovky.
Mgr. Kaštanová – podotkla, že káblovka si už svoje odžila, technika ide
dopredu, treba do káblovky investovať, je opotrebovaná,
-

konštatovala, že nebola zástankyňou predaja káblovky, ale po našich
zisteniach už sa prikláňa m k tomuto riešeniu,

-

informovala, že platíme vysoké nájomné za elektrické stĺpy,

16

-

my ako obec nemôžeme prevádzkovať káblovku,

-

dôležité je aby sa optika dotiahla do obce a potom sú povinný ju
poskytnúť,

-

sami sme nespokojní s káblovkou, túto problematiku sme riešili
niekoľkokrát aj na zasadnutí, boli ste pri tom, každý
z prevádzkovateľov nám len nasľuboval a nič sa nesplnil ,

-

zástupcovia Varesu sa vyjadrili, že ak bude vyhlásená súťaž, oni sa do
nej prihlásia,

Čajko – Vares ju bude prevádzkovať tak, že do nej nebude už investovať a
káblovka postupne zakape, a ľudia si sami hľadajú možnost i,
-

nebudeme ju vedieť používať, ak vyhlásime súťaž, niekto si ju odkúpi,

-

budeme mať problémy s likvidáciou.

Bálint – skôr, či neskôr sa bude musieť investovať do káblovky,
-

bude treba asi určit ý poplatok do modernizácie,

-

prikláňam sa za vyhlásenie súťaže,

-

potom by sa dalo dohodnúť s firmou, aby zostal infokanál.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie výpovede nájomnej zmluvy s firmou
VARES s.r.o. Banská Bystrica ?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 346/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

17

13. Rôzne
Menovanie Jána Sihelského, Sládkovičova 219 Klenovec za veliteľa DHZ
obce Klenovec a Milana Čajku , Sládkovičova 225 Klenovec za zástupcu
veliteľa DHZ obce Klenovec.
Mgr. Kaštanová – informovala o pripravovaných výzvach pre dobrovoľné
hasičské zbory, a potom by sa vybudovali aj ich prevádzkové priestory,
-

informovala poslancov o návrhu z

výročnej členskej schôdze členov

Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec na menovanie Jána
Sihelského, Sládkovičova 219 Klenovec

za veliteľa DHZ obce

Klenovec a Milana Čajku, Sládkovičova 225 Klenovec za zástupcu
veliteľa DHZ obce Klenovec.
Čajko – informoval, že keď pracuje DHZ obce tak ako má, tak má ja výsledky
potom aj pomoc zo strany štátu je vyššia,
-

bude treba doriešiť aj prevádzkové priestory a oblečenie pre hasičov.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie menovania Jána Sihelského, bytom
Sládkovičova 219 Klenovec za veliteľa DHZ obce Klenovec
a Milana Čajku, bytom Sládkovičova 225 Klenovec za
zástupcu veliteľa DHZ obce Klenovec ?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel Struhár
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 347/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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Ján Ulický – žiadosť o vybudovanie s triešky na Hoteli Vepor
Mgr. Kaštanová – pán Ján Ulický si dal žiadosť o vybudovanie striešky,
nakoľko tečie do budovy hote la, a tak toho dôvodu by sa urobila strieška
z lexanu s cenovou ponukou 7 tis. €.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Komunitní pracovníci
Mgr. Kaštanová – informovala o pripravovanej výzve na komunitných
pracovníkov, budú im hradené mzdy a cestovné a náklady na prevádzkové
náklady bude platiť obec a bude aj výzva na terénnych pracovníkov.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Návrh starostky obce na udelenie Čestného občianstva obce Klenovec
Mgr. Kaštanová - predložila poslancom na základe Štatútu obce návrh na
udelenie Čestného občianstva obce Klenovec majstrovi Štefanovi Pelikánovi,
autorovi plastík Karola Pajera, za šírenie dobrého mena obce Klenovec vo
svete a za obohatenie ľudského

poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi,

ktorý vo svojej výtvarnej umeleckej činnosti sa zaoberá našou obcou .
Uvedené Čestné občianstvo, Ceny obce a Ceny starostky obce budú oceneným
odovzdané počas otváracieho ceremoniálu GMFS.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomien ky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na udelenie Čestného občianstva
obce Klenovec majstrovi Štefanovi Pelikánovi, autorovi
plastík Karola Pajera, za šírenie dobrého mena obce
Klenovec vo svete a za obohatenie ľudského poznania
vynikajúcimi tvorivými výkonmi ?

19

p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel
Struhár,Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel
Struhár,Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 348/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Návrh starostky obce na udelenie Ce ny obce Klenovec
Mgr. Kaštanová - predložila poslancom návrh na udelenie Ceny obce
Klenovec na základe podnetov od občanov a Štatútu obce:
1. Ing. Igorovi Lacíkovi Dr.Sc. - za vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vo vedeckej, technickej a verej ne – prospešnej činnosti, bol našim
občanom, dostal Kryštálové krídlo za výskum v oblasti liečenia diabetu,
ocenený vo svojich televíznych vystúpeniach spomína na Klenovec, je
riaditeľom

ústavu

pol ymérov

v Bratislave,

jeho

otec

bol

riaditeľom

v základnej š kole.
2. Ing. Pavlovi Koncošovi – za významné pričinenie sa za hospodársky rozvoj
obce Klenovec a jej propagáciu, v tomto roku sa dož íva okrúhleho životného
jubilea a dlhé roky pracoval ako predseda roľníckeho družstva v obci.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Ceny
obce Klenovec:
1. Ing. Igorovi Lacíkovi Dr.Sc. - za vynikajúce tvoriv é výkony a
významné výsledky vo vedeckej, technickej a verejne – prospešnej
činnosti,
2. Ing. Pavlovi Koncošovi – za významné pričinenie sa za hospodársky
rozvoj obce Klenovec a jej propagáciu?
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p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel
Struhár,,Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel
Struhár,Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 349/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Návrh starostky obce na udelenie Ceny starostky obce Klenovec
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na udelenie Ceny starostk y
obce Klenovec podľa § 41 odst.1 Štatútu obce právnickej osobe za zásluhy
pre obec členom Lyžiarskemu klubu Klenovec za zásl užnú činnosť pre obec
Klenovec, ktorý pracuje v obci od roku 1979.
Čajko – konštatoval, že toto ocenenie bude veľmi vhodné, pretože v tomto
roku sa mnohí zakladajúci členovia l yžiarskeho klubu dožívajú okrúhleho
životného jubilea a bude to pre nich pocta,
-

informoval o problémoch l yžiarskeho klubu.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na udelenie Ceny starostky obce
Klenovec členom Lyžiarskemu klubu Klenovec za záslužnú
činnosť pre obec Klenovec ?
p ríto mn í

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel
Struhár,,Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr.Pavel
Struhár,Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová
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K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 350/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Informatívna správa o demografickom vývoji v obci Klenovec v roku 2016
Mgr. Kováčová – podala poslancom informatívnu správu o demografickom
vývoji v obci Klenovec v roku 2016.
Informatívnu správu o demografickom vývoji v obci Klenovec za rok 2016
vzali poslanci na vedomie a prijali poslanci uznesenie č. 351/2017 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o schválených projektoch
Mgr. Zvarová – informovala o schválených projektoch a poďakovala sa za
zahlasovanie projektu tradičných remesiel v obci Klenovec.
Informáciu o schválených projektoch vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie č. 352/2017 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – informovala o novom pracovníkovi Ing. Jaroslavovi
Jáchimovi, ktorý bude pracovať v dome smútku.
Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala za 100% účasť poslancov
na zasadnutí účasť na zasadnutí obecného zastupit eľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Milan Čajko
Mgr. Dalibor Ďuriš
Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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