ZÁPISNICA

Č. 19

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 16. 12. 2021
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Z á p i s n i c a

č í s l o 19

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 16. 12. 2021.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ospravedlnení poslanci: Štefan Ištók a Mgr. Stanislava Zvarová
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privít ala poslancov obecného zastupiteľstva
a konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne starostka obce oboznámila prítomných so zverejneným

návrhom

programu zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zverejneného n ávrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola
uznesení
prijat ých
na
minulom
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie návrhu programového rozpočtu obce Klenovec na roky
2022 – 2024 a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu Obce Klenovec na
roky 2022 -2024.
Predkladá: Ing. Viktória Lojková a Lucia Parobeková
9. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2021.
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
10.Návrh dodatku č. 1 zmena článku 3 výška príspevku k VZN č. 4/2016
zásady poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
11. Prerokovanie návrhu plánu prace hlavného kontrolóra obce na 1.polrok
2022.
Predkladá : Lucia Parobeková
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Kontrola s chválen ých uznesení.
16. Záver.
Na základe predloženého návrhu a skutočnosti, že nikto z poslancov
nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Jana Mocná,PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Jana Mocná,PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 316/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová - do návrhovej komisie navrhla starostka obce poslancov:
Mgr. Dalibora Ďuriša, Ing. Tomáš a Figuliho a PhDr. Janku Pohorelskú.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pr ipomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Jana Mocná,PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Jana Mocná,PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 317/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslankyne: Janu Mocnú
a Richarda Bálinta.
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Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie číslo 3 18/2021, 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 konštatovala, že uznesenia prijaté na minulom
zasadnutí dňa 21.10.2021:
- uznesenie č. 298/2021– schválenie žiadosti na ukončenie nájomnej zmluvy
pani Aleny Figuliovej, záujemcovia o priestory sa budú môcť prihlásiť,
- uznesenie č. 299/2021 -Z-BOX bol umiestnený na námestí,
- uznesenie č.300/2021 prenájom pre fi Lypex už bol ukončený,
- uznesením č. 301/2021 bola schválená správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti v ZŠ s MŠ Vl. Mináča Klenovec,
- uznesenie č. 303/2021 bola schválená Rámcová zmluva na rok 2022 so spol.
Senior plus s.r.o. ohľadom opatrovaných,
- zobrali sme na vedomie žiadosť Zuzany Cibuľovej ohľadom bytovej situácie,
- uzneseniami č. 306 a 307 sme schválili rozpočtové opatrenia č.4 a 5,
- uznesením308/2021 sme schválili použitie finančných prostriedkov z RF na
detské ihrisko a úpravu terénu na ul. Pasiečka, čo je čiastočne aj zrealizované,
- uznesením č.309/2021 sme schválili projektový zámer na opravu fasády
obecného úradu, pričom sa hľadá projektant,
-

uznesením

č.310/2021

bol

schválený

projektový

zámer

na

miestnu

komunikáciu pod cintorínom a oporného múru , projektant to bol pozrieť,
- uznesením č.311/2021 bol schválený projektový zámer na rekonštrukciu
chodníka v Pasiečke vo výške 3 tis. €,
- uznesenie č. 312/2021 bol schválený projektový zámer na opravu chodníka
a rigolu na ul. 9.mája,
- uznesením

č. 313/2021 bol schválený projektový zám er na vybudovanie

rigolu v Novej štvrti (č.d.746-749),
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- uznesením č.314/2021 boli vyčlenené prostriedky na základe žiadosti pre
Vlastivedu Klenovca vydávanú pánmi Molitorisom a Tomom,
- poslanci vzali na vedomie možnosť odkúpenia rod.domu č. 104.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie číslo 319/2021, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva. .
Mgr.Kaštanová – predložila poslancom správu o činnosti obecného úradu, od
posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva,

ktoré

sa

uskutočnilo

21.10.2021:
- 26.10.sa starostka obce zúčastnila Snemu ZMOGaM v Rim. Sobote,
- 26.10. bol vyhodnotený 42. ročník Klenovskej rontouky,
- 27.10.sme boli poctení návštevou z Maďarskej republiky príbuznými
a padl ých partizánov, ktorí sú pochovaní v Skorušine,
- 6.11.bol namontovaný Z -BOX (Balíkobox) na námestí,
- 23.11. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru zamestnanosti ÚPSVaR v Rim.
Sobote, na ktorom sa zúčastnila starostka obce,
- 15.12.sa uskutočnilo zasadnutie Mikroregionu Sinec -Kokavsko v našej obci,
- uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom vodovodov na ul. 9.mája a na ul.
Fučíkovej,
- pracovné stretnutie sa uskutočnilo aj ohľadom odpadov a to komunálneho,
BIO a separovaného,
- na pracovnom stretnutí bola prerokovaná

aj otázka asfaltovania 2 ulíc

v Novej štvrti a pri materskej škôlke,
- aj ohľadom realizácie operného múra na ul. l.mája bolo usk utočnené pracovné
stretnutie,
Zrealizovali sa :
- pamätná izba osobností, rodákov obce Klenovec, do ktorej sa dopĺňajú ďalšie
výstavné predmet y,
- dobudovanie vodovodu na ul. Fučíkovej a ul. 9.mája,
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- čiastočná rekonštrukcia miestneho rozhlasu na ul. ČA, N ová štvrť, 9.mája,
Partizánska, Majer,
- rekonštrukcia spevnených plôch v materskej škole (asfalt a dlažba)
Nezrealizoval sa len vodovod na ul. kpt.Nálepku, pričom zmluva bola
podpísaná v 4/2021, bude sa musieť urobiť nová súťaž.
Správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie
číslo 320/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že na minulom zasadnutí bola vznesená
interpelácia ohľadom Obecného podniku s.r.o. Kle novec, pričom na zasadnutie
bol prizvaný aj Ing. Pavel Trnavský, odborný hospodár v obecných lesoch
ale nakoľko sa ešte nedostavil táto správa bude prerokovaná v jeho prítomnosti.
PhDr. Hrušková – máme v rokovacom poriadku § č.4 ods.10, podľa ktorého
b y sme mali dostávať materiál y najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného
zastupiteľstva,
- už niekoľkokrát som si uvedomila, že ak máme rozhodovať hlavne
o financiách je to veľmi ťažké, keď sme o tom, o čom máme rozhodovať
predt ým nepočuli a chceli by sme zodpovedne hlasovať,
- ako som si všimla, vždy sú pripravené materiál y, takže by to asi nemal byť
problém,
- mala dotaz, či bol problém so zverejňovaním obecného zastupiteľstva, pretože
2 mesiace nebolo zverejnené video z posledného zasadnutia,
- pred zastupiteľstvom si chceme aj oživiť niektoré veci, lebo za 2 mesiace aj
zabudneme na niečo.
Mgr. Kaštanová – materiál y sú pravidelne pripravované a zverejňované na
stránke obce,
- pamätám si, že keď som bola ja poslankyňa, vždy sme dostávali materiál y len
na zasadnutí, nič sme nedostali dopredu a museli sme sa sústrediť na rokovanie
a ešte si aj študovať materiál y, ale m y nemáme problém so zverejňovaním
materiálov.
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Ing. Štefánia
Dovalová.
8. Prerokovanie návrhu programového rozpočtu obce Klenovec na roky
2022 – 2024 a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu Obce Klenovec
na roky 2022 -2024.
Ing. Lojková - predložila poslancom v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

na prerokovani e

návrh programového rozpočtu Obce Klenovec, ktor ý bol vypracovaný písomne,
tvorí prílohu k tejto zápisnici a bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na
web stránke obce.
-

Návrh rozpočtu na rok 2022 v celkovej sume:
o

o

o

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy:

2 255 972,00 €

Výdavky:

2 087 920,00 €

Príjmy:

283 960,00 €

Výdavky:

451 810,00 €

Príjmy:

0,00 €

Výdavky:

0,00 €

PhDr. Hrušková – mala dotaz ohľadom zámeru s letným kúpaliskom , nakoľko
mám vedomosť, že poslanci sa t ýmto zaoberali aj na predchádzajúcich
zasadnutiach.
Čajko – bola vypracovaná štúdia a podľa súčasných požiadaviek je investícia
vysoká a musí sa urobiť kompletná rekonštrukcia, ktorá bude veľmi nákladná,
- základnou príčinou boli sociálne zariadenia, ktoré nevyhovovali,
- uvažujeme na celoročnom využívaní kúpaliska,
- pripomienkoval výdavky na cintorínskych službách, konkrétne kosenie
cintorína externou firmou,
Mgr. Kaštanová – informovala, že podľa Územia miestneho rozvoja (ÚMR)
v okrese je schválený jeden základný projekt Kurinec, ako centra letnej
turistickej sezóny v okrese a v Klenovci sa počíta s oživením Skorušiny, ako
lyžiarskeho strediska, spolu so zasnežovaním,
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- boli by sme radi, keby sa kúpalisko v obci tiež obnovil o
Mgr. Píš – informoval o tom, že klenovské kúpalisko bolo na pomerne vysokom
mieste ÚMR, ale postupne klesol na nižšie miesto, ale ostal v zásobníku.
Ing. Struhár PhD. - mal dotaz ohľadom zastrešovania kúpaliska a Skorušiny.
Mgr. Kaštanová - v každom prípade sa rekonštrukcia kúpaliska nezaobíde bez
spoluúčasti a kúpalisko musí už v dnešnej dobe mať určit ý štandard,
- konštatovala, že vlastníci rodinných domov majú vlastné bazény a už aj obec
starne.
PhDr. Hrušková – mala dotaz ohľadom toho ako sa bude riešiť kosenie
a financovanie kosenia cintorína.
Mgr. Kaštanová – budeme to musieť riešiť presunom financií.
Ing. Struhár PhD . – mal dotaz, či obec oslovila Technické služby Hnúšťa
ohľadom kosenia cintorína.
Mgr. Kaštanová – zatiaľ sme neoslovili technické sl užby, ale najradšej by sme
to riešili našimi občanmi, aby si oni zarobili, ale cintorín nenecháme
nepokosený.
Nakoľko poslanci k návrhu rozpočtu nevzniesli už žiadne pripomienky ,
starostka obce dala slovo hlavnej kontrolórke obce.
Parobeková Lucia, HK o bce - predložila poslancom stanovisko HK obce
k návrhu rozpočtu Obce Klenovec na roky 2022 -2024, ktoré je vypracované
písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu Obce Klenovec na roky 2022 -2024 vzali poslanci na
vedomie.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie programového rozpočtu Obce Klenovec
na roky 2022 – 2024?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 321/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu
obce Klenovec k 30. 6. 2021
Ing. Lojková - predložila poslancom na prerokovanie monitorovaciu správu
o plnení programového rozpočtu obce Klenovec k 30. 6. 2021, ktorá je
vypracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Klenovec k
30. 6. 2021 vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 322/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10. Návrh dodatku č. 1 zmena článku 3 výška príspevku k VZN č. 4/2016
zásady poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov .
Ing. Lojková - predložila poslancom na prerokovanie návrh dodatku č. 1 zmena
článku 3 výška príspevku k VZN č. 4/2016 zásady poskytovania príspevku na
stravovanie pre dôchodcov , ktorý je spracovaný písomne a tvorí prílohu k tejto
zápisnici na základe prero kovania v sociálno-zdravotnej komisii,
- návrh komisie s ohľadom na zvýšené náklady na energie, potraviny a nevieme
aké budú podielové dane navrhujeme zvýšiť príspevok na 0,60 € pre dôchodcov,
ktorí majú dôchodok do 500 €.
Mgr. Kaštanová – rozhodli sme sa prilepšiť t ým, ktorí majú nižšie dôchodky
a nevieme koľkí občania spadajú do hranice 500 € dôchodkov,
- v budúcnosti sa môže táto hranica posunúť a tento príspevok prehodnotiť.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie dodatku č. 1 zmena článku 3 výška
príspevku k VZN č. 4/2016 zásady poskytovania príspevku na
stravovanie pre dôchodcov ?

9

prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 323/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
11. Prerokovanie návrhu plánu prace hlavného kontrolóra obce na 1.polrok
2022.
Parobeková Lucia, hlavná kontrolórka obce

- predložila poslancom na

prerokovanie návrh plánu prace hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022 ,
ktorý je spracovaný písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu plánu prace hlavného kontrolóra
obce na 1.polrok 2022?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 324/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Mgr. Kaštanová – máme žiadosť zo ZŠ s MŠ Vl. Mináča ohľadom investičných
zámerov v základnej škole , ale nakoľko bola žiadosť doručená bez finančných
nákladov spojených s t ýmito aktivitami, nebolo možné ju zaradiť do rozpočtu
obce (chodník, múrik okolo chodníka, rekonštrukcia kotolne).
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- informovala o žiadosti jednej obyvateľky ohľadom psa majiteľkinho syna
a touto pripomienkou sa už zaoberala aj obecná polícia, zamestnanci obecného
úradu, obrátila sa aj na právnu poradňu, ale ona nesúhlasí s navrhovaným
riešením.
- informovala poslancov, že občania sa obracajú na nás so žiadosťami na predaj
pozemkov, lenže pokiaľ obec nezverejní stavebné pozemky ako prebytočný
majetok na predaj , nepredkladáme tieto žiadosti o predaj pozemkov na
prerokovanie poslanom, ak sa to zmení (a na to ste kompetentní vy) , tak
budeme predávať aj pozemky.
Žiadosť

Základnej školy s materskou školou

V. Mináča v Klenovci

o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 7 740 € na preklenutie
časového nesúladu medzi výplatou miezd a refundáciou v projekte „NP
PRIM II“.
Ing. Lojková - informovala poslancov o žiadosti Z Š s MŠ V. Mináča
v Klenovci o poskyt nutie finančných prostriedkov vo výške 7 740 € na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou miezd a refundáciou v projekte
„NP PRIM II“.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Z Š s MŠ V. Mináča v Klenovci
o poskytnutie finančných pro striedkov vo výške 7 740 € na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou miezd
a refundáciou v projekte „NP PRIM II“ ?
prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 325/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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13. R ô z n e
Správa o činnosti a hospodárení Obecného podniku Klenovec s.r.o.
Mgr. Píš – konštatoval, že všetky náležitosti pri zriaďovaní s.r.o. realizovala
externá firma a na základe upozornenia boli členia dozornej rady dodatočne
dopísaní do obchodného registra a predložil poslancom na základe interpelácie
poslankyne

PhDr.

Blaženy

Hruškovej

správu

o činnosti

a hospodárení

Obecného podniku Klenove c s.r.o., ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že nemáme žiadne zlé zámery ani úm ysl y
a uviedla, že spolupráca s lesným hospodárom je veľmi dobrá,
- pracujeme 5 rokov na tom, aby sa obecné lesy dali do poriadku.
PhDr. Hrušková – poďakovala za správu a konštatovala, že nemala ani ona zl ý
úm ysel,
- preštudujem si nejaké veci , pozriem so záznam z rokovania, aj správu a ak
budem mať nejaké otázky, tak sa spýtam aj na budúc om zasadnutí.
Ing. Pavel Trnavský – od roku 2013 pracujem a pre porovnanie:
od r. 2013 do r. 2020 obec vyťažila 16 600 m 3 a Obecný podnik s.r.o. vyťažil
2000 m 3 , vyrúbalo sa 32 holín kvôli kalamite, a do 2 rokov sa musí holina
obnoviť a zalesniť,
- nákladové časti boli vysoké, keď začal pracovať obecný podnik,
- pomohlo sa drevom aj občanom, ktorým zhorela chatrč v rómskej osade,
- podľa lesného hospodárskeho plánu v roku 2022 prídu taxátori a chceli b y
sme, aby ťažba prebiehala tak, aby sa les sám obnovil, nakoľko je to jemnejšie
a ekologickejšie,
- investícia do lesov sa oplatila,
- za obecné lesy sa nemusím hanbiť ani ja, ani vy a dostali sme pochvalu aj od
kontrol y.
Mgr. Kaštanová - poďakovala za podanie správy a činnosť odbornému lesnému
hospodárovi.
Správu o činnosti a hospodárení Obecného podniku Klenovec s.r.o. vzali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 326/2021 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
Ing. Lojková - predložila poslancom návrh na Rozpočtové opatreni e č. 6/2021
– presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjm y a celkové výdavky
-717 002 – Rekonštrukcia kultúrneho domu – spoluúčasť - 4 600,00 €
-717 002 – Rekonštrukcia chodníka k materskej škole

+ 4 600,00 €

Mgr. Kaštanová – na minulom zasadnutí sa hovorilo o chodníku k materskej
škole, ale nedopatrením nebolo o tomto návrhu ani hlasované, ani nebolo
napísané uznesenie.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie ro zpočtového opatrenia č. 6/2021 – presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
-

717 002 – Rekonštrukcia kultúrneho domu – spoluúčasť - 4 600,00 €

-

717 002 – Rekonštrukcia chodníka k materskej škole

+ 4 600,00 € ?

prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr. Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 327/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020.
Ing. Lojková - predložila poslancom Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky za rok 2020 , ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020, vzali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 328/2021 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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14.Diskusia .
PhDr. Hrušková – mala dotaz ohľadom káblovej televízie, aký právny, resp.
zmluvný vzťah je medzi pôvodnou káblovou televíziou, ktorú v minulosti
prevádzkoval Vares a terajším Antikom, či m y máme nejaký dosah na počt y
programov, že z mesiaca na mesiac klesá ich počet, vypadávajú niektoré
program y, ktoré boli v pôvodnom balíku a nie sú nahradené inými,
- ja to veľmi nesle dujem, ale bolo mi to povedané a je pravda, že občania si za
niečo zaplatili a nikto nikomu nič nepovie, keď sa odoberú program y,
- boli sme sa aj informovať v Hnúšti v Antiku, ale mali dovolenku,
- aj vy ste potvrdili, že je 47 programov a je tam veľa rádií,
- toto mi bolo povedané už niekoľkokrát od občanov.
Ing. Figuli - káblovka slabne a naskakujú kocky.
Mgr. Kaštanová – informovala, že je zmluva s Antikom je podpísaná a je to
už niečo dosluhujúce, ale mohli ste nám hneď avizovať a problém by sme
riešili.
Ing. Trnavský – zistíme aká je skutočnosť a oznam dáme na káblovku.
Ing. Figuli – káble sa ničia, technológia je zastaralá.
Mgr. Píš – kolega Sihelský hovoril, že dochádza k navýšeniu dátových krokov
a terajšia technológia nepostačuje.
Mgr. Kaštanová – informovala, že pri realizácii vodovodu na ul. Fučíkovej sa
musela riešiť aj kanalizácia, kde bude výdavok asi 3 tis. €,
Ing. Trnavský – podrobne informoval, že keď sa museli dodržať všetky
predpis y, musela sa riešiť aj kanalizácia.
Mgr. Kaštanová - na budove, kde má obchod pani Hanzelová je havarijný stav,
budú sa musieť riešiť odpadnuté tehl y.
Na

záver

boli

predsedom

návrhovej

komisi e

ešte

raz

prečítané

a odkontrolované všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválené.
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Po odkontrolovaní schválených uznesení starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí obe cného zastupiteľstva
počas celého roka, zaželala príjemné prežitie vianočn ých i novoročn ých
sviatkov a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Jana Mocná
Richard Bálint

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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