Z Á P I S N I C A Č. 21
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 23.8.2017
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Zápisnica

číslo

21

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 23. 8. 2017.
Prítomní: 8 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie návrhu zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice.
Predkladá: Mgr. Michal Píš
9. Prerokovanie návrhu obchodnej verejnej súťaže na nájom káblového
distribučného systému v obci Klenovec na roky 2018-2029.
Predkladá: Mgr. Michal Píš
10.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou obce
k 31.7.2017.
Predkladá:Lucia Parobeková
11.Prerokovanie návrhu na osadenie pamätnej tabule Vladimíra Mináča.
Predkladá. Mgr. Zlata Kaštanová
12.Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017.
Predkladá: Ing. Štefánia Dovalová
13. Prerokovanie žiadostí organizácií a občanov.
Predkladá:Ing.Mario Trnavský
14 Rôzne.
15. Diskusia.
16. Schválenie uznesení.
17. Záver.
Po predloženom návrhu programu zasadnutia vyzvala starostka obce poslancov
o jeho pripomienkovanie, ale

na základe skutočnosti, že nikto z poslancov

nenavrhol zmenu programu zasadnutia, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
prítomní

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 414/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: PhDr. Janka
Pohorelská, Richard Bálint a Milan Čajko.
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

7

Richard Bálint, Milan Čajko, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 415/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov JUDr. Pavla Struhára
a PhDr. Katarínu Zamborovú.
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Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 416/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia:
uzn.č.403/2017 – podpora domáceho kompostovania - projekt bol spracovaný a
predložený,
uzn.č.404/2017 – uzavretie zmluvy s fi Brantner, zmluva nebola podpísaná,
uznesenie musíme zrušiť, musíme urobiť výberové konanie, vrátime sa k nemu
v bode rôzne,
uzn.č.407/2017 – bola predĺžená nájomná zmluva s Varesom do 31.12.2017,
uzn.č.408/2017-Klenovecké lúky – podľa neoficiálnych zdrojov Klenovecké lúky
boli vyradené zo zoznamu, ale zatiaľ nemáme oficiálne stanovisko,
uzn.č.413/2017-rozdelenie financií z rezervného fondu, postupne sa pracuje na
schválených akciách.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 417/2017, 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, ktorá bola zameraná n a
nasledovné aktivity :
-

23. - 25.6. sa uskutočnil 39.ročník GMFS -Klenovská rontouka,

-

26.6.- na základe výberového konania na TSP začali pracovať 3 pracovníci
(Deme, Hrušková a Hrivnáková),

-

27.6. na Kocihe zasadala MAS Malohont a zasadnutia sa zúčastnila
starostka obce,
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-

28.6. sa v obradnej miestnosti obce Klenovec uskutočnila rozlúčka
predškolákov s materskou školou,

-

4.7. a 12.7. nám zástupcovia firmy STEFE na spoločnom stretnutí ponúkli
služby pre základnú školu a obec,

-

8.7. Mikroregión zorganizoval turisti ckú akciu za účasti asi 150 ľudí na
Laze- Slopove pri rozhľadni,

-

20.7. sa starostka obce zúčastnila na Okresnom súd v Rim. Sobote
pojednávania ohľadom zničeného majetku obce,

-

20.7. sa vedenie obce zúčastnilo pracovného stretnutia vo firme Antik
v Košiciach,

-

22.7. bol zorganizovaný 22.ročník Memoriálu Pavla Slatinského ,

-

25.7. sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom fi Slovanet,

-

14.8. s predsedníčkou MO Matice slovenskej bolo prerokované odhalenie
pamätnej tabule rodákovi Vladimírovi Mináčovi,

-

15.8. bola na pracovnom stretnutí prerokovaná obnova gubárstva v obci,
kde by predbežne ÚĹUV zamestnal 2 -3 zamestnancov,

-

22.8.

sa

v Rim.

Bani

uskutočnilo

zasadnutie

Mikroregiónu

Sinec -

Kokavsko,
Okrem týchto aktivít:
-

bola odvezená hasičská Tatra na repas do Liptovského Hr ádku,

-

zrealizovali sa spevnené plochy na ul. Sládkovičovej a Malinovského,

-

uskutočnila sa oprava potôčika v Klenovčoku a na ul. Sládkovičovej,

-

vybudoval sa altánok v oddychovej zóne,

-

zakúpila sa traktorová kosačka,

-

opravili sa cesty na ul. Partizánskej a v Klenovčoku, ktorá bola zároveň aj
reklamovaná,

-

pripravuje sa rekonštrukcia strechy na starom kultúrnom dome,

-

pripravuje sa rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z projektu,

-

pripravuje sa výmena dverí na hasičskej zbrojnici z rozpočtu,

-

postupne sa odstraňujú z ávady v športovej hale,

-

podali sme žiadosť na kompostéry,

-

osádzame informačné tabule k pamätníkom,

-

zabezpečuje sa kúpa horáka do kotolne,

-

uskutočnilo sa verejné obstarávanie na vybavenie komunitného centra,
5

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavi la poslankyňa Ing. Štefánia
Dovalová.
PhDr. Zamborová -

mala pripomienku ohľadom nekvalitných opráv cesty

v Klenovčoku,
Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom projektu Komunitného centra.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov ohľadom výmeny horáka v kotolni
spol. domu, pričom celá jeho výmena bude stáť cca 5 tis. €.
Sihelský – konštatoval, že sú tam 3 kotly, pričom jeden stojí 15 tis.€ bez DPH,
-

jeden kotol je odstavený od roku 2007,

-

túto zimu sme už išli len na jeden kotol , toto je najlacnejší spôsob, ako ich
spojazdniť,

Čajko – mal dotaz na spotrebu plynu,
-

informoval, že v základnej škole sú horšie kotly, lebo sú atmosferické,

-

konštatoval, že riaditeľka školy bola oslovená firmou, s tým, že by osadili
také kotly, s tepelnými čerpadlami, ako má Kokava a Jesenské.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prejednávanému bodu programu
prijali uznesenie číslo 418/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
8.Prerokovanie návrhu zapojenia sa do výzvy na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice- sociálna časť
Mgr. Píš – na základe zákonnej povinnosti obce o vytvorení DHZ obce
a o vytvorení podmienok pre jeho činnosť, predložil poslancom návrh na
zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice jej sociálnej časti,
-

informoval o skutočnosti, že predloženie žiadosti o nenávratný finančný

príspevok je v zmysle § 2 ods. c zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
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v pôsobnosti Ministerstva vnútra Sl ovenskej republiky na realizáciu projektu
s názvom „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice D HZO Klenovec – sociálna časť“,
názov výzvy: „Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017
na

predkladanie

žiadostí

o poskytnutie

dotácie

zo

štátneho

r ozpočtu

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky “,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným
Územným plánom obce;
povinné spolufinancovanie projektu vo výške 14 350,62 EUR, čo je 32,36

-

% z celkových oprávnených výdavkov , ktoré sú 44 350,62 EUR;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu

-

predstavujúcich

rozdiel

medzi celkovými

výdavkami

projektu

a celkovými

oprávnenými výdavkami.
Projekt sa môže realizovať 5 rokov, ale my sme si dali do harmonogramu 2 roky.
Maximálna dotácia je 30 tis.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Čajko- rekonštrukcia budovy by si vyžiadala podľa projektovej dokumentácie
115 tis. €, zato by sa teraz vybudovala sociáln a časť,
-

ideme podľa štandardov pre DHZ podľa projektanta,

-

projekt sa riešil ako celok a musí spĺňať určité parametre,

-

nejedená sa o murovaný proces rekonštrukcie, ide o sadrokartónové
priečky,

-

časť strechy je zrekonštruovaná, stena sa musí opraviť,

-

štát každý rok podporuje náš DHZ 3 tis. €,

-

teraz sa pristúpi k výmene dverí, ktoré sú zateplené,

-

podrobne informoval poslancov o podmienkach výzvy.

Sihelský – tým, že obec dostala IVECO tým sme sa zaviazali, že technika bude
vo vykurovacích priestoroch.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice DHZO Klenovec – sociálna časť“, a za povinné
spolufinancovanie projektu vo výške 14 350,62 EUR, čo je 32,36
% z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú 44 350,62 EUR?
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prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, PhDr.Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 419/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

9.Prerokovanie návrhu obchodn ej verejnej súťaže na nájom káblového
distribučného systému v obci Klenovec na roky 2018 – 2029
Mgr. Píš – informoval

poslancov o návrhu podmienok obchodnej verejnej

súťaže o najvhodnejší návrh na nájom káblového distribučného systému v obci
Klenovec na roky 2018 – 2029 na základe pripomienok poslancov, ktoré boli
doručené na obecný úrad.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Poslanci dostali návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom KDS
elektronickou poštou a svoje návrhy mali nahlásiť do konca júla 2017.
Mgr. Píš – predložil poslancom jednotlivé pripomienky, ktoré vzišli zo strany
obecného úradu, pričom každá bola

samostatne prerokovaná v poslaneckom

zbore a po prediskutovaní zapracovaná do návrhu obchodnej verejnej súťaže.
Jedná sa o bod 8.3, v časti 7, body 7.1,7.2.,7.3. a 7.4, v bode 6.3.
Čajko – pripomienkoval nereálne termíny na splnenie súťažných podmienok.
Mgr. Píš – je tu hrozba, že od 1.1.2018 nebudeme mať poskytovateľa, a ide o to,
aby sme mali mesiac na predĺženie nájmu so súčasným poskytovateľom TKR.
Štefánik – poukázal na riziko obce, že káblovka skončí a ľudia sú už z káblovky
zdesení.
PhDr. Zamborová – predložila požiadavku na zvolanie verejného hovoru,
pretože my 11 poslanci nemôžeme rozhodnúť o ďalšej existencii káblovky,
-

sú v tom peniaze aj občanov,

-

nevidela som nikde, koľko sa preinvestuje, sú tam peniaze občanov obce,

-

súťažné podmienky sú šité na mieru,
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-

v podmienkach súťaže je dosť sporných vecí,

-

18.8. mi bol doručený materiál a nie som taký odborník, aby som mohla
posúdiť, kto by bol najlepší prevádzkovateľ,

Mgr. Kaštanová – v konečnom dôsledku aj tak vy poslanci budete rozhodovať,
vy sa tomu nevyhnete,
-

na zastupiteľstve v 6/2017 sme sa dohodli, že do konca 7/2017 pošlete
svoje návrhy, neprišiel ani jeden, kde ste si vy mali stanoviť prio rity,

-

my sme to chápali tak, že k návrhu nemáte pripomienky, tak sme ešte
určité pripomienky zapracovali do návrhu,

-

riešili sme túto problematiku takmer na každom zastupiteľstve v tomto
roku, aj v minulom roku sme sa káblovke venovali

a vy ste mohli svoje

pripomienky doručiť do konca 7/2017, ale urobili ste tak len niektorí,
-

teraz máte pocit, že je to ušité na jedného záujemcu,

-

jeden záujemca je ochotný doviesť optický kábel do obce,

-

povedzte, že nechceme optický kábel, pričom sa do optiky môžu zapojiť a j
iný zapojiť,

-

nepreferujeme Antik, ja osobne nepozerám na nikoho, aby som niekto
zvýhodňovala, ale mám na mysli občanov, a za to nesieme zodpovednosť,

-

sú problémy s vysielaním a to nie je výhovorka, že ste mali málo času na
vyjadrenie,

-

riešili sme túto problematiku na každom zastupiteľstve

a vy ste mohli

svoje pripomienky doručiť do konca 7/2017,
-

Vares si kupuje licencie od televízií,

Čajko – mal dotaz, či je celý problém na optickom kábli.
Štefánik – do obci musíme dostať kvalitný signál , aby sme ho mohli šíriť.
Čajko – mal dotaz, čo najviac ovplyvňuje kvalitu signálu,
Štefánik – optika je už štandard, mne je jedno kto dotiahne do obci optický
kábel a to je ten základ a ľuďom sa zlepší kvalitný obraz a zvuk,
-

naša káblovka zostane a môže abreidovať na optickú,

-

my sa tomu nevyhneme, ľudia nám ujdú, káblovku chceme zachovať,

-

káblovku chceme kvalitatívne vylepšiť pod dobu nájmu,,

Čajko – najskôr treba hlavnú kostru metropolitnej siete,
Sihelský – televízny príjem je závislý od poveternostných podmienok,
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-

ľudia neodchádzajú len preto, že, je slabší príjem, ale že iný poskytovateľ
im poskytne viac služieb,

-

na začiatku internet cez káblovku išiel, ale teraz to už nestačí,

-

ak by sme doniesli optiku, rýchlosť by sa nezvýšila,

-

ak ide signál tak ide cez množstvo zosilovačov, odbočovačov a každé
zariadenie odbúrava signál, ktorý sa stáva slabším,

Čajko – keď sme mali pred rokom ponuky vtedy sa hovorilo, že káblovke by
pomohlo, ak by sa optika doniesla až do bytu,
Štefánik – kolega Čajko, chceš, aby sa dotiahla optika do obce?
Čajko – áno, ja chcem, aby sa dotiahla, len aby sa nepodmienil prenájom
káblovky tým, že niekto dotiahne do obce optiku.
Sihelský – a prečo by sme si my nedali do podmienok to, čo chceme, aby nám
zabezpečili,
-

nezabezpečme len káblovku, ale zabezp ečme všetky služby, aj internet.

-

tí čo vravia, že vzduchom zabezpečia tú istú kv alitu ako optikou, tak tí
klamú.

Bálint – mal dotaz, či funguje to aj opačne, že sa dotiahne cez optiku bez
káblovej televízie?
-

ja mám zmluvu s obcou o zriadení prípojky,

-

jedna s podmienok sme predtým hovorili, ab y fungovala naša stará
káblovka.

Mgr. Kaštanová – v 10/2017 bude musieť dať Vares výpoveď všetkým
abonentom,
Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom internetu, keď internet platím inej
spoločnosti a mám káblovku,
-

každému ide o dobro občanov, aby boli a mali zabezpečené služby.

Mgr. Kaštanová – internet bol daný cez káblovku bez nášho súhlasu ale teraz sa
Vares sa vyjadril, že 31.12.odpojí aj internet, hnevá ma to, lebo ľudia si platia
a pracujú cez internet,
-

nebránim sa verejnému hovoru, ale tam sa nič nevyrieši,

-

ľudí zaujímajú len programy a cena.

Štefánik – nesmie sa stať, že niektorí z občanov 1.1.2018 ostanú bez televíznych
programov,
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-

my káblovku nepredávame, my si ju necháme, len ju chceme vylepšiť
a keď bude k tomu nejaký bonus, tak to bude lepšie.

Sihelský – mal dotaz na JUDr. Struhára ako boli vedené peniaze občanov, či boli
dávané do nejakého družstva, alebo to bol len pripojovací poplatok.
JUDr. Struhár – bol to pripojovací poplatok.
PhDr. Pohorelská – predsa nemôže tu byť niečo, čo tu bolo pred 20 rokmi v tej
istej cene a v lepšej kvalite.
Mgr. Píš – podávam návrh na premýšľanie je tu šanca dotiahnuť optický kábel
a táto šanca sa nemusí opakovať a ak si niekto myslí, že podmienky prenájmu sú
niekomu šité na mieru, tak tie podmienky zmeňme.
Čajko – pripomienkoval termín „iné technické zariadenie“ v návrhu podmienok.
Mgr. Píš – objasnil termín ohľadom internetu s minimálnou rýchlosťou 50 MB
a ak bude mať len 200 ľudí záujem a touto sieťou to nebude možné zabezpečiť.
Čajko – ak zasiahne „vyššia moc“ už nám nezaplatí 300 € a pôjde vlastným
rozvodom,
-

lepšie riešenie ako optika nie je,

-

chceme aby káblovka fungovala,

-

Antik nás už rok ťahá za nos, povedal, že na jar máme optiku v Klenovci.

Mgr. Píš – skúsme vyhlásiť obchodnú súťaž, aby zrekonštruovali káblovku
s týmito podmienkami a v takejto kvalite, aby nám zostala, ale pochybujem, že
by sa niekto prihlásil,
-

hľadali sme schodnú cestu, aby riešenia pre koncových užívateľov boli
kvalitné,

-

nadstavme podmienky, rovnaké pre všetkých,

-

ak sa Vám zdá, že niektoré podmienky sme nadstavili ako diskriminačné,
treba navrhnúť a nadstaviť podmienky tak, aby boli pre všetkých rovnaké.

Štefánik – treba povedať, či ideme do toho, alebo nie,
-

toto sú podmienky na základe ktorých

-

pýtam sa, či ideme ťahať ďalší rok,

-

ak nejdeme do toho, tak ideme s Varesom ďalej,

-

my nejdeme proti ľuďom,

-

tak sme sa zhodli na tom, aby sa doviedla optika z Hnúšte?

Na túto otázku odpovedali poslanci kladne.
Mgr. Zvarová – treba aby sa urobili podmienky tak, aby boli vhodné.
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Čajko – pri výberovom konaní sa zadávajú parametre, a nikto nevybaví územné
rozhodnutie, pokiaľ nebudú mať istotu, že súťaž vyhrali.
PhDr. Zamborová – pani starostka povedala, že máme jedného vo výhľade, čo
by nám zabezpečil a potom hovorím o verejnej súťaži, alebo nie?
-

my si dávajme podmienky, aby boli výhodné pre nás,

Mgr. Kaštanová – ja som povedala, že mne je jedno a nadstavovali sme
podmienky tak, aby boli výhodné pre koncového spotrebiteľa.
Mikuláš (Slovanet) – optika nie je jediné riešenie, jediná alternatíva a územné
rozhodnutie nevybavíme v týchto termínoch.
Mgr. Píš – ďalej by sme mohli diskutovať o tých vami spomínaných
diskriminačných podmienkach, resp. ustanoveniach pre záujemcov, aby sme
urobili naozaj otvorenú súťaž a problémom ostávajú tie termíny,
Bálint – môže sa stať ešte to, že vyberieme niekoho a ten to nestihne vybaviť
a od 1.1.2018 nebude zabezpečená prevádzka káblovky.
Čajko – zo dňa na deň nepošlú štátne orgány vyjadrenia,
-

ja som mal pripomienky k termínu

- „iné technologické zariadenia“

a k časovým termínom.
Mgr. Kaštanová –

vidím, že nenájdeme zhodu, termíny sú šibeničné, je tu

návrh na verejný hovor, týmto všetkým sa doba len predlžuje, ale ja nepodpíšem
uznesenie, pretože ja si nechcem predstaviť, že občania zostanú 1. januára bez
televíznych programov a internet, vravíte, že podmienky sú niekomu našité na
mieru a toto všetko sa ťahá už 2 roky, ja som nepozerala na podnikateľov, ale
len na občanov, urobme zmluvu s Varesom ešte na l rok a hotovo, keď sa
nevieme posunúť ďalej.
Štefánik – keď idem po obci, občania sa na mňa obracajú, kedy bude poriadny
internet a televízne programy.
Bálint – navrhol prestávku.
Po prestávke poslanci udelili slovo pánovi Mikulášovi zo Slovanetu.
Mikuláš – informoval, že Slovanet je priprave ný sa prihlásiť do súťaže,
-

ich nedokážeme splniť podmienku napojenia siete cez optiku,

-

ich variantom riešenia je licencované gigabitové rádio, z ktorého by bol
konekt daný do existujúcej siete, a je tam ich podmienka rekonštrukcie
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siete a a využívanie existujúcej siete a poskytovanie služieb, takže by to
nebolo riešené cez optiku a vašu podmienku dotiahnutia optiky nebudeme
schopní splniť,
-

myslím si, že náhrada za optiku a internet sú dostatočne rýchle,

-

ak bude podmienka vytvorenia metropolitnej siete sieť bude zavesená, ale
bude nevyužívaná,

-

z našej strany by išlo o rekonštrukciu siete, uzatvárali by sa s klientmi
nové zmluvy,

-

museli by sa vytvoriť asi 7 optických nódov,

-

sieť by zostala majetkom obce.

Mgr. Kaštanová – podrobne sme si prešli a upravili podľa pripomienok návrh
na verejnú obchodnú súťaž a vyzvala Mgr. Píša, aby prečítal uznesenie.
Nakoľko k uvedenému návrhu už poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme
káblového distribučného systému vo vlastníctve obce Klenovec
na obdobie r. 2018 – 2029 s pripomienkami a návrhmi na
zmeny ?
Prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že všetky pripomienky poslancov zapracuje
Mgr. Píš do súťažných podmienok obchodnej verejne j súťaže.
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 420/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

10.Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31.7.2017
Parobeková

–

informovala

poslancov

o vykonaných

kontrolách

hlavnou

kontrolórkou obce k 31.7.2017.
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Správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce vzali poslanci na
vedomie a k uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 421/2017,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11.Osadenie pamätnej tabule rodáka Vladimíra Mináča
Mgr. Kaštanová – informovala o požiadavke Matice slovenskej na osadenie
pamätnej tabule rodáka Vladimíra Mináča na budove obecného úradu, nakoľko
ide o verejné priestranstvo, ktorú dala vyrobiť Matica slovenskej ,
-

bude spomienková akcia na pripomenutie si nedožitého 95 . výročia
narodenia národného umelca Vladimír Mináča,

-

a potom bude aj pietny akt kl adenia vencov.

Po prerokovaní k uvedenému návrhu dala starostka obc e hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za na osadenie pamätnej tabule Vladimí ra Mináča na
budove obecného úradu ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 422/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Návrh na zmenu rozpočtu
Mgr. Kaštanová – podala návrh na zmenu rozpočtu v rámci schváleného
rozpočtu z dôvodu výmeny ističa v materskej škole presun z rekreačných
a športových služieb v sume 1480 €,
- návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2017 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, a to:
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Programová
štruktúra
10.1

Funkčná
klasifikácia
08.1.0 – Rekreačné
a športové služby
08.3.0 – Vysielacie
a vydavat. služby
09.1.1. – predprim.
vzdelávanie
01.1.1.
výdavky
verejnej správy

2.2
8.1
12.1

Ekonomická
klasifikácia
600 – Bežné
výdavky
600 – Bežné
výdavky
600 – Bežné
výdavky
600 – Bežné
výdavky

Zmena
-

1 480,00 €

-

4 700,00 €

+ 1 480,00 €
+ 4 700,00 €
0€

SPOLU:

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2017 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 podľa predloženého návrhu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 423/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

13.Prerokovanie žiadostí organizácií a občanov
Mgr. Píš – predložil poslancom žiadosť o odpredaj pozemku zámer predať
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obec Klenovec a to pozemky registra C-KN
evidované na LV - 1238 v katastrálnom území Klenovec číslo parcely:
-8851/1 o výmere 250 m 2 ako zastavané plochy a nádvoria
-8851/2 o výmere 320 m 2 ako orná pôda minimálne za cenu určenú znaleckým
posudkom.
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- pričom lehota na doručenie ďalších ponúk záujemcov je do 30. 09. 2017,
- zámer predaja bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Čajko – treba dať podmienku výstavby rodinného domu do 2 rokov.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obec Klenovec a to pozemky registra C-KN
evidované na LV - 1238 v katastrálnom území Klenovec číslo
parcely:
-8851/1 o výmere 250 m 2 ako zastavané plochy a nádvoria
-8851/2 o výmere 320 m 2 ako orná pôda minimálne za cenu
určenú znaleckým posudkom ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 424/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

14. Rôzne.
Návrh na vymáhanie nedoplatkov na miestnych daniach exekučným konaním
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na vymáhanie nedoplatkov na
miestnych daniach.
Sihelský – informoval o 262 dlžníkoch, ktorí dlžia 34 876 € z toho firma Gallai
je dlžný 6512 € sociálny podnik 2369 €

a Antal, bývalý dom Stríža na ul.

Jánošíkovej 248 je dlžný 428 € a to sú už asi nevymožiteľné pohľadávky. Medzi
dlžníkmi je aj roľnícke družstvo a štátne lesy, ktorí môžu splácať po čiastkach,
-

máme 30 dlžníkov, ktorí dlžia čiastky do 1 resp. do 2 € ,

-

my im musíme poslať upomienky a cena doručenky je 1,95 €,
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-

môže sa dať do VZN, že nebudeme vymáhať takého nízke sumy,

-

obecné zastupiteľstvo môže len zrušiť poh ľadávku – treba pozrieť
v Zásadách hospodárenia,

-

ide rozhodnutie a potom výzva a len potom sa posunie dlžná exekútorovi ,

Čajko – obec mala uplatniť pohľadávky voči dlžníkom.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za uplatnenie vymáhanie nedoplatkov na miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch (daň za psa)
na území obce Klenovec exekučným konaním ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 425/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Kniha Bubeníci v Klenovci
Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že pán Ridzoň poslal obci prepísanú
knihu Bubeníci v Klenovci 2 diely, ktorá je k nahliadnutiu každému, kto by ju
potreboval.
Požiadavka na výmenu okien
Mgr. Kaštanová – informovala o ústnej požiadavke nájomníčke pani Hanzelovej
– dvere a nájomníci v Dome služieb.
Štefánik – pokiaľ sú dlžoby na nájomnom, treba si najskôr splatiť dlžnú čia stku
a potom sa dajú vymeniť okná.
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Po prerokovaní poslanci vyslovili súhlas s výmenou okien na dome služieb, ale
pod podmienkou, že okná budú vymenené pod jedného predajcu , aby bola
zabezpečená jednotnosť okien a estetický vzhľad budovy.

Priestory na prenájom vo vestibule Spoločenského domu
Mgr. Kaštanová – informovala o požiadavke predajcov i občanov na povolenie
na predajné akcie vo vestibule Spoločenského domu, pretože predaje boli
pozastavené z dôvodu rekonštrukcie vestibulu spoločenského domu a z následnej
udržateľnosti zrekonštruovaných priest orov.
Po prediskutovaní uvedenej požiadavky poslanci navrhli zábezpeku 100 €, ktorá
bude vybratá ráno pri preberaní si kľúčov predajcami od prenajímaných
priestorov.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za finančnú zábezpeku vo výške 100 € za prenájom
vestibulu spoločenského domu ako prevenciu za jeho
poškodenie?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 426/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Voľby do VÚC do samosprávnych krajov

Mgr. Kaštanová – informovala o zriadených volebných okrskoch a volebných
miestnostiach v obci pre voľby do VÚC 4.11.2017, ktoré budú nezmenené tak
ako po iné roky t.j.
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okrsok č.1 v klube dôchodcov pre č. domov od 1 – 224
okrsok č. 2 v zasadačke obecného úradu na prízemí pre č. domov 225 – 600
okrsok č. 3 v základnej škole pre č. domov nad 600.
K uvedenej informácii prijali poslanci uznesenie č. 427/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Stanovenie komisie na obchodnú ver ejnú súťaž
Mgr. Kaštanová – informoval poslancov o nutnosti stanovenia komisie na
obchodnú verejnú súťaž.
Po prediskutovaní poslanci navrhli :
členov káblovej rady v počte 4, poslanci Milan Čajko, Martin Štefánik, Mgr.
Michal Píš, Ján Sihelský ml. a PhDr. Janka Pohorelská.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie výberovej komisie na vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže na nájom káblového distribučného
systému v obci Klenovec na obdobie rokov 2018 -2029 v zložení:
- členovia káblovej rady
- poslanci: Milan Čajko, Martin Štefánik, PhDr. Janka
Pohorelská
- zamestnanci OcÚ: Mgr. Michal Píš, Ján Sihelský ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 428/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Zrušenie uznesenia 404/2017
Mgr. Kaštanová – navrhla zrušenie uznesenia č.404/2017 zo dňa 15.6.2017 ,
ktorým bolo schválené uzavretie zmluvy s firmou Brantner na zber a odvoz
biologicky rozložiteľného odpadu a na uzavretie nájomnej zmluvy na zberné
nádoby 120 l v počte do 150 ks a 240 l do 150 ks.
Mgr. Píš- predložil poslancom dôvodovú spr ávu k zrušeniu uznesenia č.
404/2017, ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici a navrhol schváliť uznesenie so
zámerom vyhlásiť verejné obstarávanie formou výzvy na predkladanie ponúk
na obstaranie zákazky na zber, odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľn ého
odpadu a na uzavretie nájomnej zmluvy na zberné nádoby s objemom 120 l
v počte do 150 ks a 240 l do 150 ks.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.
404/2017 zo dňa 15.6.2017?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 429/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie
formou výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky
na zber, odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľn ého
odpadu a na uzavretie nájomnej zmluvy na zberné nádoby
s objemom 120 l v počte do 150 ks a 240 l do 150 ks?

20

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 430/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Doplnenie plánu práce hlavnej kontrolórky o kontrolu čerpania rozpočtu
Parobeková – navrhla doplniť plán práce hlavnej kontrolórky ob ce o bod
ohľadom kontroly čerpania rozpočtu k 30.6.2017.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie doplnenie plánu práce kontrolórky obce na
2.polrok 2017 podľa predloženého návrhu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 431/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Diskusia.
Sihelský – informoval, že na stránku obce boli doplnené 3 zväzky obecných
kroník obce.
Zvarová – informovala o zájazde folklórneho súboru v Belgicku,
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-

veľvyslanec SR v Belgicku bol v Klenovci a rád by znova prišiel do našej
obce,

-

belgický súbor by sa chcel na budúci rok prezentovať na Slovensku na
Klenovskej rontrouke.

Informáciu vzali poslanci na vedomie poslanci prijali uznesenie č. 432/2017,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Bálint – pripomienkoval neodvezenú pokosenú trávu na Sídlisku
15. Schválenie uznesení.
Na záver boli ešte raz

predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky

uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za účasť na zasad nutí
obecného zastupiteľstva a za aktívnu diskusiu a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Pavel Struhár
PhDr. Katarína Zamborová

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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