ZÁPISNICA

Č. 10

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 10. 12. 2015
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Z á p i s n i c a
napísaná z

č í s l o

10

10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce

Klenovec konaného dňa 10. 12. 2015
Prítomní: 7 poslancov obecného zastupiteľstva (príloha č. 1)
Ospravedlnení: Ing. Edita Bartová a Mgr. Stanislava Zvarová.
Poslanci Mgr. Dalibor Ďuriš a

JUDr. Pavel Struhár sa dostavili na

zasadnutie zastupiteľstva o 17,00 h od.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr.

Zlata Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a skonštatovala,
že zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 7 poslancov z 11
a 2 poslanci sa dostavia v priebehu niekoľkých minút .
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia, ktorý je
nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
5. 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 a schvál enie návrhu rozpočtu obce Klenovec na roky 2016 2018 a stanovis ko hlavnej kontrolór ky obce k návrhu rozpočtu obce
( www.klenovec.sk) .
Predkladá: Ing. Viktória Maj erová a Lucia Parobeková
9. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontr olórky obc e na
1.polrok 2016 ( www.klenovec.sk).
Predkladá: Luci a Parobeková
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10. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrol órky obce Klenovec vykonaných
k 30.11.2015.
Predkladá: Lucia Parobeková
11.Správa o výchovno -vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2014/15
v Základnej škole Vl. Mináča Klenovec.
Predkladá: Mgr . František Koldrás, riaditeľ ZŠ Vl. Mináča.
12.Prerokovanie žiadostí občanov a or gani zácií.
Predkladá: Ing. Viktória Maj erová a Ing. Mário Trnavský
13.Rôzne.
14.Diskusia.
15.Sc hválenie uznesení.
16.Záver.

Následne starostka obce v yzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu
programu.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhovanému programu
zasadnutia dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zas adnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová , Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová , Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 191/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci Richard
Bálint, Martin Štefánik a Mgr. Eva Brndiarová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala s tarostka obce hlasovať.

3

Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová , Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

7

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová , Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš,
Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 192/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslanc ov Milana Čajku
a Mgr. Janku Pohorelskú.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie číslo 193/2015, 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 o bce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
podanú starostkou obce vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
194/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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6.Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová obecného

úradu

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti
od

posledného

riadneho

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva, t.j. od 12.11., ktorá bola zameraná na:
-

18.11. sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami organizácii v obci
ohľadom spolupráce a to s Klubom dôchodcov , Jednotou dôchodcov,
ZO SZPB a ZO SZZP,

-

21.11. v spolupráci s GMOS v Rim. Sobote bol zorganizovaný Deň
filmu a divadla a bolo uskuto čnené divadelné predstavenie,

-

GMFAS spracováva dokumentárne filmy o remeselníkoch – z našej
obce o Jánovi Fottovi, Igorovi Radičovi,

-

20.11. sa konalo stretnutie s riaditeľkou Regionálnej rozvojovej
agentúry v Rim. Sobote s pani Uhrínovou ohľadom jedinečnos tí
v okrese, pričom bola vybratá aj naša obec,

-

24.11. sa uskutočnilo stretnutie žiakov ŠZŠ s vedením obce,

-

25.11. sa na pracovnom stretnutí stretli starostia obcí s veliteľmi
DHZ v Rim. Janovciach,

-

27.11.

sa

v Kokave

uskutočnilo
nad

zasadnutie

Rimavicou,

kde

Mik roregionu
bolo

Sinec-Kokavsko

prerokované

aj

zvýšenie

členského,
-

28.11. podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák za
účasti

ďalších

predstaviteľov ,

podpredsedníčka

NR

SR

Jany

Laššákovej, poslanca NR SR Michala Bagačku odovzdal Hasičsk é
vozidlo Iveco Daile a protipovodňový vozík pre DHZ v obci, ktor ý
má v súčasnosti 11 členov,
-

23.11. sa uskutočnilo stretnutie s Ing. Kantorom zástupcom firm y
Evasport s.r.o. Klenov ec ohľadom prevodu pozemku a prekládky
vodovodného pot rubia v Novej štvrti,

-

od 1.12. v obci ordinuje MUDr. Géza Hisznay a v súvislosti s t ým sa
uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením obce,

-

4.12. sa začalo preberacie konanie viacúčelovej Športovej haly,

-

4.12. zavítal k deťom našej obce Mikuláš,
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-

7.12. zasadala Rada ZMOGaMU v Tisovci,

-

8.12.

sa

uskutočnilo

stretnutie

vedenia

obce

so zástupcami

spoločenských organizáci í v obci za účelom schválenia Memoranda
o spolupráci, ktoré vypracovala Jednota dôchodcov,
-

9.12. sa stretlo vedenie obce s pánom Valachom, zhotoviteľom
športovej hal y ohľadom riešenia problémov na základe preberacieho
konania športovej haly,

-

ďalej

sa

uskutočňuje

rekonštrukciu

materskej

príprava
škol y,

projektovej
príprava

na

dokumentácie
nové

na

podmienky

triedeného zberu, riešia sa problém y v materskej škol e, práce
ohľadom úpravy okolia materskej školy , pracuje sa na rozšírení
kamerového systému.
Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva podanú starostkou obce vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 195/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
8.Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce Klenovec na roky
2016- 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
obce (www.klenovec.sk ).
Ing. Majerová – informovala poslancov o návrhu rozpočtu o bce Klenovec
na roky 2016 - 2018, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote a tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Po

predložení

návrhu

starostka

obce

vyzvala

poslancov

na

pripomienkovanie návrhu.
Bálint – pripomienkoval, že v návrhu rozpočtu chýba porovnanie s rokom
2015, z dôvodu prehľadnosti.
Bolo konštatované, že návrh rozpočtu má predpísanú formu. v záverečnom
účte je porovnanie s predchádzajúcim rokom.
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JUDr. Struhár - chýba mi v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu a
opravu kultúrneho domu z vlastných zdrojov, čo sa plánovalo vlani aj
predvlani, strecha na kultúrnom dome je v dezolátnom stave a treba, aby sa
počítalo s rekonštrukciou do budúcnosti.
Čajko - na strechy po určit ých rokoch treba dávať obnovovací náter.
Mgr. Kaštanová – máme na pláne rekonštrukciu materskej škol y, ihrisko,
traktor, tribúna, s opravou strechy treba rátať aj na obecnom úrade,
ozvučenie v dome smútku , nie je problém, ak bude výzva môžeme urobiť aj
kultúrny dom, ktorý nie je zabudnut ý, ale nie je problém presunúť finančné
prostriedky.
Parobeková – hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k
návrhu rozpočtu obce na rok 2016, následne na roky 2017-2018, ktoré bolo
taktiež zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o požiadavke seniorov na
oslobodenie osamelo žijúcich d ôchodcov odplatenia dane za psa.
Po prerokovaní uvedenej požiadavky a nakoľko poslanci k návrhu nezniesli
žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012
o miestnych daniach a poplatkoch oslobodiť daňovníka
nad 65 rokov osamelo žijúceho v rodinnom dome od
platenia dane za psa ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovanej problematike poslanci prijali uznesenie č. 196/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Čajko – pripomienkoval výpoveď z nájmu priestorov stávkovej kancelárie
pre pána Miroslava Lichanca, nak oľko treba priestory pre hasičský zbor.
Nakoľko poslanci k návrhu rozpočtu nezniesli už žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie predloženého návrhu rozpočtu na rok
2016 v celkovej sume:
Bežný rozpočet:
Kapitálový rozpočet:
Finančné operácie:

príjmy

1 520 999,00 €

výdavky

1 289 135,00 €

príjmy

2 478 000,00 €

výdavky

2 671 500,00 €

príjmy
výdavky

100 000,00 €
64 999,80 €

Rozpočet SPOLU
- príjmy

4 098 990,00 €

- výdavky

4 025 634,80 €

s tým, že v prípade rezervy, alebo úspory z roku 2015 resp. z roku 2016
doplniť do rozpočtu cca 10 tis. € n a rekonštrukciu kultúrneho domu?

prítomní

9

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

za

6

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

proti

0

zdržal sa

3

Richard Bálint, JUDr. Pavel Struhár, PhDr.Katarína Zamborová

Mgr. Kaštanová – mala dotaz na poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania na
dôvod ich zdržania sa v hlasovaní, nakoľko ich požiadavka na doplnenie
uznesenia bola akcept ovaná.
JUDr. Struhár – informoval, že poslanec má právo sa zdržať a k zdržaniu
sa hlasovania poslanci nepodali žiadne vysvetlenie.
K prerokovanému návrhu rozpočtu poslanci prijali uznesenie č. 197/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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9. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1.polrok 2016 ( www.klenovec.sk).
Parobeková – kontrolórka obce Lucia Parobeková predložila poslancom na
schválenie návrh plánu jej práce na l. polrok 2016, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej
lehote.
Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu plánu práce
HK a nakoľko poslanci k návrhu nezniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hla sovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu plánu kontrolnej či nnosti hlavnej
kontrol órky obce na 1.polrok 2016 ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovanému návrhu plánu práce hlavnej kontrolórky poslanci prijali
uznesenie č. 198/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici
10.Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce Klenovec
vykonaných k 30.11.201 5
Parobekováo výsledkoch

kontrolórka
kontrol

obce

hlavnej

predložila

kontrolórky

poslancom

obce

Klenovec

o s právu

o

vykonaných

k 30.11.2015. Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tej to zápisnici.

Mgr. Brndiarová – mala dotaz ohľadom platenia za nájomné priestor y
Nikole Vančíkovej v dome smútku, kde sa skladujú truhl y.
Prerokovávan ý bod programu poslanci vzali na vedomie a prijali uznesenie
č.199/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

9

11.Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2014/15
v Základnej škole Vl. Mináča Klenovec.
Mgr. Koldrás - riaditeľ ZŠ Vl. Mináča predložil poslancom obšírnu správu
o výchovno -vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2014/15 v

Základnej

škole Vl. Mináča Klenovec, ktorá j e spracovaná písomne a tvorí prílohu k tej to
zápisnici.

Nakoľko poslanci k prerokovávanému bodu programu nezniesli žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie správy o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch v školskom roku 2014/15 v Základnej škole Vl.
Mináča Klenovec ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu progr amu poslanci prijali uznesenie č. 200/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

12.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií .
Školská jedáleň pri Základnej škole Vl. Mináča - žiadosť na nákup
konvektomatu.
Ing. Majerová – predložila a zdôvodnila poslancom žiadosť Školskej
jedálni pri Základnej škole Vl. Mináča o 3 600 € na nákup konvektomatu ,
ktorá bola prerokovaná aj v komisii finančnej, ktorá odporúča zakúpenie
konvektomatu, ktorý

je t.č. v akcii. Cenové ponuky sú súčasťou žiadosti

a zakúpenie pô jde cez elektronické trhovisko.
Mgr.Kaštanová – informovala poslancov, že 2 tis.€ majú ušetrených.
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Po prerokovaní žiadosti a na základe skutočnosti, že poslanci k žiadosti
nezniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za s chválenie žiadosti Školskej jedálni pri Základnej
škole Vl. Mináča a o navýšenie rozpočtu o 3 600 € na
nákup konvektomatu ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 201/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Okresný výbor Slovenského červeného kríža v Rimavskej

Sobote -

žiadosť o finančný príspevok.
Ing. Majerová – informovala o žiadosti Okresného výboru
červeného kríža v Rimavskej

Slovenského

Sobote o finančný príspevok, pričom podľa

VZN obce môžu poskytovať finančné prostriedky len ktoré organizácie
majú na území obce a podľa tohto predpi su OV SČK nemá nárok na
poskytnutie uvedeného príspevku.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že organizácie neskoro posielajú svoje
žiadosti.
Po prerokovaní uvedenú ži adosť vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie č. 202/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto z ápisnici.
Žiadosť DDaDSS Klenovec o poskytnutie finančného príspevku pre
klientov Útulku v Klenovci na nákup potravín.
Ing. Majerová – informovala poslancov o žiadosti DDaDSS Klenovec
o poskytnutie finančného príspevku pre klientov Útulku v Klenovci na
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nákup potravín pri príležitosti vianočných sviatkov a Nového roku v sume
50 € s t ým, že žiadosť bude predložená na predpísanom tlačive v z m ysle
VZN č. 3/2012 a poskytovanie dotácii z rozpočtu obce s poskytnut ý
príspevok bude vyúčtovaný do 31.12.2015.
Nakoľko

poslanci

pripomienky

k prerokovávanej

žiadosti

nevz niesli

už

žiadne

a na základe skutočnosti, že obec každoročne finančne

prispieva obyvateľom útulku na záver roka, dala starostka obce hlasovať.
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovanej žiadosti a na základe hlasovania poslanci prijali uznesenie
č. 203/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Blanka Skalická bytom Brezno – žiadosť o odkúpenie pozemku.
Ing. Trnavský – informoval poslancov i žiadosti Blanky Skalickej b ytom
Brezno

o odkúpenie

pozemku

v Klenovčoku

bolo

zistené,

že

je

to

poľnohospodárska pôda, ktorá je v extraviláne obce. Podľa vyhlášky je
hodnota pozemku v extraviláne asi 2 centy za m 2 .
Na základe rozpravy bolo konštatované, že žiadosť Blanky Skalickej bytom
Brezno o odkúpenie pozemku za su mu nie vyššiu ako 700 € bude zobrat á
na vedomie.
Čajko – informoval o bonite pôdy a do katastra treba aj znalecký posudok,
je dobre, že si to vôbec chce vysporiadať.
Mgr. Kaštanová – znalecký posudok by si zaplatili a ide o to, aby sme mu
to potom predali, pretože to nie je ani ucelená parcela.
S uvedeným návrhom súhlasili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
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Žiadosť o odkúpenie pozemku vzali poslanci na vedomie s tým, že suma
nebude vyššia ako 700 € a prijali uznesenie č. 204/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Ing. Ján Kantor, majiteľ firmy Evasport s.r.o. – predaj nehnuteľnosti
Ing. Trnavský – preložil poslancom návrh na zámer predať nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce parcel y registra CKN 397/5 o výmere 333m 2 ,

397/10

o výmere 4m 2 , 397/11 o výmere 53m 2 , 398/2 o výmere 12m 2 , 1856/2
o výmere 6m 2 , všetky vedené na LV -1238 ako zastavané plochy a nádvoria
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 spoločnosť
EVASPORT s.r.o. 9.mája 636, Klenovec za celkovú cenu 1,00 €, pričom
zdôvodnením

osobitného

zreteľa

je

majetkoprávne

vysporiadanie

jestvujúceho stavu, ktorým je pozemok v oplotenom areáli spoločnosti
EVASPORT s.r.o a zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po
dobu min. 15 dní.
Informoval o prekládke potrubia cez parcelu, ktorú kúpil od pána Dovalu.
Ak

s t ýmto súhlasíte, treba najskôr zrušiť uznesenia 100/2015 zo dňa

22.4.2015 a uznesenia č. 128/2015 zo dňa 16.6.2015, pričom informoval
o obsahu uvedených uznesení.
Potom by sa žiadosť o odpredaj pozemku musela posudzovať podľa
osobitného zreteľa pre firmu Evasport s.r.o.Klenovec.
Mgr. Kaštanová – informovala o stretnutí s Ing. Jánom Kantorom, na
ktorom sa vyjadril, že na predávajúcej parcele netrvá na prekládke
vodovodného potrubia. Ale tam na tom jeho pozemku, kde sa bude stavať
hala, tam sa prekládka potrubia musí urobiť. Je to najväčší zamestnávateľ
v obci a bolo by dobré jeho žiadosti vyhovieť.
Nakoľko

poslanci

k prerokovávanej

žiadosti

nezniesli

už

žiadne

pripomienky dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.
100/2015 zo dňa 22.4.2015 a uznesenia č. 128/2015 zo dňa
16.6.2015 ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanej problematike poslanci prijali uznesenie č. 205/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru predať nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce parcely registra CKN 397/5 o výmere
333m 2 , 397/10 o výmere 4m 2 , 397/11 o výmere 53m 2 , 398/2
o výmere 12m 2 , 1856/2 o výmere 6m 2 , všetky vedené na
LV-1238 ako zastavané plochy a nádvoria v zmysle §9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť
EVASPORT s.r.o. 9.mája 636, Klenovec za celkovú cenu
1,00 € ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bo du poslanci prijali uznesenie č. 206/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Zbúranie

budov

na

pozemku

C -KN

665

podľa

cenovej

ponuky

predloženej firmou PURSTAV KB s.r.o. za celkovú sumu 2068,70 €.
Ing. Trnavský – informoval poslancov o zbúraní budov na pozemku C -KN
665, kde sú ešte 2 budovy

a to na základe cenovej ponuky predloženej

firmou PURSTAV KB s.r.o. za celkovú sumu 2068,70 €.
Štefánik – prihovoril sa za zbúranie firmou Purstav z dôvodu bezpečnosti,
pričom BJB si bude búracie práce bude robiť svojpomocne.
Po prerokovaní uvedenej

žiadosti v pléne poslancov dala starostka obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zbúranie budov na pozemku C -KN 665
podľa cenovej ponuky predloženej firmou PURSTAV KB
s.r.o. za celkovú sumu 2068,70 €.
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu poslanci prijali uznesenie č. 207/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely registra
C-KN č. 570 o výmere 1 917 m 2 evidovanú v k.ú. Klenovec ako záhrady.
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti rodiny Balciarovej, Radičovej,
Antalovej a Vančíkovej na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to
parcel y registra C -KN č. 570 o výmere 1 917 m 2 evidovanú v k.ú. Klenovec
ako záhrady. Jedná sa o pozemok oproti modlitebni BJB – zberné suroviny.
Odporučil žiadosť zamietnuť, nakoľko obce nemie ni uvedenú parcelu
predať.
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Po prerokovaní žiadosti a na základe skutočnosti, že poslanci nev zniesli už
žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to
parcely registra C -KN č. 570 o výmere 1 917 m 2 evidovanú
v k.ú. Klenovec ako záhrady ?
prítomní

9

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

za

0

proti

8

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

zdržal sa

1

PhDr. Katarína Zamborová

K prerokovávanému bodu poslanci prijali uznesenie č. 208/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve so spol. NATUR -PACK, a.s.
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
Ing. Trnavský – informoval o nutnosti podpísania zmluvy o budúcej
zmluve so spol. NATUR -PACK, a.s. o zabezpečení systému združenéh o
nakladania s odpadmi z obalov podľa nového zákona o odpadoch. Firma
Brantner súhlasí s touto firmou a zmluva musí byť podpísaná do konca
roka.
Mgr. Kaštanová – bližšie oboznámila poslancov o rokovaní s firmou
Brantner a vysvetlila, že sa jedná o odvoz separovaného odpadu na l/2
roka.
Po

prerokovaní

uvedenej

problematiky

a na

základe

skutočnosti,

že

poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starost ka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za pod podpísanie zmluvy o budúcej zmluve so spol.
NATUR-PACK, a.s. o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov ?
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prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu poslanci prijali uznesenie č. 209/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Prenájom priestoru v zdravotnom stredisku – bývalá zubná ambulancia
Ing. Trnavský – informoval o zámere obce prenajať priestor v zdravotnom
stredisku budova so súpisným číslom 128

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
katastrálne územie Klenovec. Priestor o rozlohe 25m 2 bol využívaný ako
zubná ambulancia a bude ponúknut ý do prenájmu na využitie len ako
zdravotnícke zariadenie. Ponuky na prenájom treba doru čiť na obecný úrad
v Klenovci do 15. 1. 201 6.
Zámer prenájmu bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že o uvedené priestory prejavil
záujem MUDr. Hisznay na internú ambulanciu s t ým, že v prípade záujmu
o zriadenie zubnej ambulancie budeme ihneď túto situáciu riešiť.
Nakoľko poslanci k prerokovávanému bodu programu nezniesli žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie zámer u prenajať priestor
v zdravotnom stredisku budova so súp .č. 128
postavenej na parcele registra CKN číslo 673/1 evidovanej
u Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra
Rimavská Sobota, zapísanej na li ste vlastníctva č. 1238 pre
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obec a k.ú. Klenovec, pričom sa jedná o p riestor o rozlohe
25m 2 bol využívaný ako zubná ambulancia a bude
ponúknutý do prenájmu na využitie len ako zdravotnícke
zariadenie?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu poslanci prijali uznesenie č. 210/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v zmysle § 14 ods. 2
písmen b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej

samosprávy

v z.n.p.

–

povolené

prekročenie

príjmov

a povolené prekročenie výdavkov .
Ing. Majerová - informovala poslancov o zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2015 v zm ysle § 14 ods. 2 písmen b) a c) zákona č.
583/2004

Z.

povolené

z.

o rozpočtových

prekročenie

príjmov

pravidlách

územnej

a povolené

samosprávy a to

prekročenie

výdav kov

nasledovne:
Povolené prekročenie príjmov bežného rozpočtu
-

položka 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 52 000 €

Povolené prekročenie výdavkov bežného rozpočtu
-

položka 637 004 – Všeobecné služby 36 000 €

navýšenie rozpočtu Školskej jedálne pr i Základnej škole Vladimíra Mináča
3 600 €.
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Nakoľko výdavky a príjm y za obecné lesy bol i vyššie a schválili sme aj
navýšenie rozpočtu na zakúpenie konvektomatu, je potrebná táto zmena
rozpočtu.
Nakoľko poslanci k prerokovávanému bodu programu nezniesli ž iadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2015 v zmysle § 14 ods. 2 písmen b) a c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – povolené prekročenie príjmov
a povolené prekročen ie výdavkov tak, ako bolo predložené
v návrhu?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávan ej problematike poslanci prijali uznesenie č. 211/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

R ô z n e
Mgr.

Pohorelská

–

podala

návrh

na

Dodatok

k VZN

č.

3/2012

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce t ýkajúci sa zmeny termínu podávania
žiadostí o dotácie do 15.2. Na túto zmenu bola požiadaná zástupcami
futbalového klubu, nakoľko u futbalistov začína súťaž začiatkom marca .
Po

prerokovaní

uvedeného

návrhu

nevzniesli

poslanci

už

žiadne

pripomienky, a tak starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Dodatku k VZN č. 3/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce týkajúci sa zmeny
termínu podáv ania žiadostí o dotácie do 15.2.?
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prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 212/2015 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že 17.12. bude odovzdávanie
športovej hal y za účasti stavebného dozoru, staviteľa, poslancov, členov
stavebnej komisie, hlavnej kontrolórky a vedenia obce,
-

boli spísané nedostatky na stavbe,

-

bude tam treb a ešte dokresliť čiary,

-

teraz sa tam kúri, nakoľko bolo povedané, že je tam stavebná
vlhkosť,

-

informovala o riešení opravení jam y pri činžáku,

-

informovala o pripomienke zo strany poslanca JUDr. Struhára
ohľadom zim y v materskej škole, čo bolo spôsobený t ým , že
kúrenie bolo nastavené na automat,

Bálint – informoval, že sa bol pozrieť v športovej hale,
-

poďakoval obecnému úradu za pomoc pri pílení stromov pri
činžáku.

Mgr. Kaštanová – poďakovala poslancom za prácu v r. 2015 a popriala
prítomným príjemné preži tie vianočných a novoročných sviatkov.
Nakoľko viac pripomienok do diskusie zo strany poslancov nebolo,
predseda návrhovej komisie ešte raz prečítal schválené uznesenia a to č.
191-212/2015.
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Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala prítomným
na účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Milan Čajko
Mgr. Janka Pohorelská

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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