ZÁPISNICA

Č. 22

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 30. 6. 2022
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Z á p i s n i c a

č í s l o 22

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 30. 6. 2022.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ospravedlnení poslanci: Ing. Štefánia Dovalová , Jana Mocná,
Mgr. Stanislava Zvarová .
Zasadnutie obecného zastupite ľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

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

návrhom

programu zasadn utia, ktorý je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
5. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2022.
Predkladá: Lucia Parobeková
9. Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí 2022.
Predkladá : Mgr. Kováčová
10. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Kontrola schválených uznesení.
14. Záver.
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Na

základe

predloženého

návrhu

a skutočnosti,

že

nikto

z poslancov

nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadn utia ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 383/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová - do návrhovej komisie navrhla starostka obce poslancov:
PhDr. Blaženu Hruškovú, Ing. Pavla Struhára a Richarda Bálinta.
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

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 384/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov: PhDr. Janku
Pohorelskú a Mgr. Dalibora Ďuriša.
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Určen ých overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie číslo 3 85/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila

starostka

obce

a informovala

o následnom

plnení

uznesení

prijat ých na poslednom zasadnutí dňa 1 2. 5. 2022 :
- uznesenie č. 368/2022– zámer prenájmu časti budovy v dome služieb v stanovenom termíne bola doručená l žiadosť a taktiež 1 po termíne,
- uznesenie č. 371/2022- navrhujem zrušiť uznesenie z dôvodu nespokojnosti
majiteľov susediacich pozemkov, nakoľko by bol znemožnený prístup na ich
pozemky,
-

uznesenie

č.

372/2022

-

predajňa

je

v prevádzke

po

ukončení

PN

majiteľkami ,
- uznesenie č. 3 73/2022 - je v plnení,
- uznesenie č. 3 75/2022 - je v plnení,
- uznesenie č. 3 76/2022 - splnené,
- uznesenie č. 3 77/2022- je v plnení,
- uznesenie č. 3 78/2022- splnené,
- uznesenie č. 3 79/2022- splnené,
- uznesenie č. 3 80/2022- splnené.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie číslo 386/2022, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

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

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva,

ktoré

sa

uskutočnilo

12.5.2022:
14.5. – sa uskutočnila akcia Jánošík na Vepri, v spolupráci s obcou Rimavské
Zalužany, DHZ, OZ RODON vynesením novej drevenej sochy Jánošíka,
18.5. – uskutočnil sa mimoriadny snem ZMOS v Senci,
19.5 – zasadal Výbor zamestnanosti ÚPSVaR v Rim. Sobote,
23.5. – uskutočnila sa kolaudácia vodovodu na ul. 9.mája, žiadosti si budú
môcť občania vyzdvihnúť na obecnom úrade,
28.5. – v Utekáči bol zorganizovaný Deň Mikroregiónu Sinec -Kokavsko,
1.6. – obec bola hlavným organizátorom Dňa detí na námestí za účasti ZŠ
s MŠ Klenovec, DHZ, OR PZ SR, ZO slov. zväzu cho vateľov, ZO poľovníkov
2.6. – DHZO Klenovec si v Banskej Bystrici prevzal ocenenie ,
8.6. – sa uskutočnilo stretnutie ohľadom obnovenia futbalu v obci zatiaľ
tréningom detí,
10.6. - so zástupcami firm y LOWA Produkction s.r.o.Klenovec sa uskutočnilo
pracovné stretnutie,
14.6. – bolo zorganizované stretnutie s členmi organizácií pôsobiacimi v obci
na ráztočnom,
16.6. – sa uskutočnilo školenie krízových štábov (starostov a primátorov)
v Hrachove,
- na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Klenovci sa uskutočni lo výberové
konanie, riaditeľkou naďalej ostáva Mgr. Ľubomíra Vančíková,
17.6. - sa na stretnutí s vedením obce stretli zástupcovia Roľníckeho
družstva,
18.6. - na Széplaku - Krásnej bola zorganizovaná slávnosť pri príležitosti
100 rokov obce Krásna aj za účasti členov FS Vepor,
- 21.6.zasadal Výbor zamestnanosti ÚPSVaR v Rim. Sobote,
- 24.6. sa pracovného stretnutia s vedením obce zúčastnili zástupcovia OR PZ
SR v Hnúšti,
- 24.-26.6. – bol zorganizovaný 43. ročník GMFS Klenovská Rontouka ,
- 28.6.- za uskutočnilo zhromaždenie členov MAS vo Veľkých Teriakovciach,
- 29.6. rozlúčka predškolákov s materskou školou v obradnej miestnosti obce
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Okrem toho pracujeme na:
- prácach ohľadom vodovodu na ul. kpt.Nálepku,
- prípravných prácach ohľadom asfaltovania ciest,
- pripravujú sa práce na rekonštrukcii chodníka v Pasiečke a na Majeri,
- pre deti sa pripravuje detské ihrisko v Pasiečke,
- dostali sme dotáciu na rekonštrukciu pomníka v parku, ktorá by mala byť
uskutočnená do konca roka 2022, pričom celková rekonštrukcia bude stáť asi
18 tis. € a bude nám treba ešte 1 800 € z neverejných zdrojov,
-

pripravovali sme Klenovskú rontouku, mali sme množstvo obradov, Deň

detí,
- podali sme projekt na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu,
- projekt WIFI PRE TEBA už je ukončený a začal fungovať,
- začala sa rekonštrukcia Domu služieb,
- dostali sme financie na doplnenie športového vybavenia do hal y,
Správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 387/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
8. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2.polrok 2022.
Parobeková Lucia - predložila poslancom návrh

plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2022, ktorý bol zverejnený na webovej
stránke obce v zákonom stanovenom terníme.
Nakoľko

k uvedenému

bodu

programu

poslanci

nevzniesli

už

žiadne

pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2.polrok 2022 ?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 388/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9.

Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí 2022.

Mgr. Kováčová - predložila poslancom návrh v zm ysle ust. §11 odst. 4 písm.
i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a to rozsah výkonu
funkcie starostu obce Klenovec na plný úväzok počas funkčného obdobia
rokov 2022 - 2026.
Dôvodová správa k tomuto bodu programu tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozsah u výkonu funkcie starostu obce
Klenovec na plný úväzok počas funkčného obdobia rokov
2022 - 2026 a to v zmysle ust. §11 odst. 4 písm. i) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. ?
prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská,Ing. Pavel Struhár PhD,

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 389/2022 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Mgr. Kováčová - v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v z.n.p. navrhujeme 1 volebný obvod pre voľby do orgánov
samosprávy obcí konané v októbri 2022.
Nakoľko k uvedenému návrhu nevzniesli poslanci žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie 1 volebného obvodu pre voľby do
orgánov samosprávy obcí , ktoré sa budú konať v októbri
2022 a to v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v z.n.p?

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 390/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kováčová - súlade s § 11 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení

v z.n.p.

navrhujeme

počet

poslancov

Obecného

zastupiteľstva

v obci Klenovec počas volebného obdobia rokov 2022 – 2026

znížiť na 9

poslancov.
Mgr. Kaštanová - konštatovala, že k dnešnému dňu počet obyvateľov klesol
pod 3000 a tak navrhujeme počet poslancov pre ďalšie volebné obdobie znížiť
na 9.
PhDr. Hrušková – pripájam sa k návrhu a podporím 9 poslancov.
Nakoľko k uvedenému návrhu nevzniesli poslanci žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zníženia počtu poslancov na 9 a to počas
volebného obdobia rokov 2022 – 2026?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 391/2022 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kováčová - navrhujeme pre voľby do orgánov samosprávy obcí
a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022:
a) volebný okrsok č. 1 a volebnú miest nosť v klube dôchodcov pre čísla
domov od 1-224,
b) volebný okrsok č. 2 a volebnú miestnosť v pamätnej izbe rodákov pre čísla
domov od 225- 600,
c) volebný okrsok č. 3 a volebnú miestnosť v základnej škole pre čísla
domov nad 600.
Nakoľko

k uvedenému

návrhu

nevzniesli

poslanci

žiadne

pripomienky,

starostka obce dala hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie volebných okrskov a volebných
miestností tak, ako boli predložené v návrhu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 392/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
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10.

Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.

Lesy SR - žiadosť o prenájom pozemkov registra E -KN číslo - 8591,
8618/1, 8618/2, 8619
Ing.

Trnavský

-

konštatoval,

že

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
zámer prenájmu pozemkov registra E -KN číslo - 8591, 8618/1, 8618/2, 8619,
evidované v k.ú. Klenovec na LV 1238 ako ostatná plocha ako prípad
osobitného zreteľa zmysle §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Lesy SR. Prenájom
by bol schválený na dobu 30 rokov za sumu 1 euro za celé obdobie. Počas
doby nájmu dôjde ku kompletnej obnove asfaltového povrchu komunikácie na
náklady vlastníka a obmedzenie vjazdu vozidiel na komunikáciu ostane
nezmenené.
Ako prípad osobitného zreteľa je zveľadenie stavby vo vlastníctve žiadateľa
(asfaltová komunikácia), nachádzajúcej sa na uvedených pozemkoch.
Nakoľko k uvedenému návrhu nevzniesli poslanci žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie prenájmu pozemkov registra E-KN číslo
- 8591, 8618/1, 8618/2, 8619, evidované v k.ú. Klenovec na LV 1238 ako
ostatná plocha ako prípad osobitného zreteľa zmysle §9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
žiadateľa Lesy SR na dobu 30 rokov za sumu 1 euro za celé obdobie,
pričom počas doby nájmu dôjde ku kompletnej obnove asfaltového
povrchu komunikácie na náklady vlastníka a obmedzenie vjazdu vozidiel
na komunikáciu ostane nezmenené ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 393/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Miloš Lackovič bytom Sládkovičova 219/40 a Ev a Šuniarová Jánošíkova
ulica 248/28, Klenovec - žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Parcely registra C -KN - číslo 1805/11 o rozlohe 35 m2 evidovanú v k.
ú. Klenovec na LV - 1238
Ing.

Trnavský

-

konštatoval,

že

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva bol odsúhlasený zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce v zm ysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľov Miloša Lackoviča bytom
Sládkovičova 219/40, a Evy Šuniarovej Jánošíkova ulica 248/28, Klenovec na
základe žiadosti na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Parcel y registra
C-KN - číslo 1805/11 o rozlohe 35 m2 evidovanú v k. ú. Klenovec na LV 1238 ako Ostatná plocha za celkovú cenu 270,00 €, ktorá sa skladá z
minimálnej

ceny

stanovenej

znaleckým

posudk om

číslo

vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Heckom Muránska 486,

42/2022
Tisovec a

cenou znaleckého posudku.
Ako prípad osobitného zreteľa je: Užívanie pozemku ako súčasť dvora pri
rodinnom dome s. č. 248, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.
Všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a prevodom na
katastrálnom úrade budú znášať kupujúci. Kúpnopredajná zmluva musí byť
podpísaná do 31. 12. 2022.
Zámer predaja tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený obecným zastu piteľstvom dňa 12. 5. 2022 uznesením č.
370/2022 a bol zverejnený na stránke obce od 25. 5. 2022. do 10. 6. 2022.
Uvedená parcela vznikla na základe geometrického plánu číslo 32966334 13/2022

vypracovaného

geodetickou

kanceláriou

Ján

Brndiar

ČA

667,

Klenovec odčlenením od parcel y 1805/8 o pôvodnej výmere 139 m2.
Nakoľko k uvedenej žiadosti nevzniesli poslanci žiadne pripomienky dal a
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Parcely registra C -KN - číslo 1805/11 o rozlohe 35 m2 evidovanú v k.
ú. Klenovec na LV - 1238 ako Ostatná plocha za celkovú cenu 270,00 €,
ktorá sa skladá z minimálnej ceny stanovenej znaleckým posudkom číslo
42/2022 vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Heckom Muránska 486,
Tisovec a cenou znaleckého posudku v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
žiadateľov

Miloša

Lackoviča

bytom

Sládkovičova

219/40,

a

Evy

Šuniarovej Jánošíkova ulica 248/28, Klenovec, podľa osobitného zr eteľa
a to užívanie pozemku ako súčasť dvora pri rodinnom dome s. č. 248,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a to podľa predloženého návrhu?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 394/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Prenájom časti budovy so súpisným číslom 2 v dome služieb
Ing.

Trnavský

-

informoval,

že

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva bol zverejnený zá mer prenájmu časti budovy so súpisným
číslom 2

v dome služieb postavenej na parcele registra CKN číslo 1/4

evidovanej u Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Rimavská
Sobota, zapísanej na liste vlastníctva č. 1238 pre obec a k.ú. Klenovec, a to,
bývalé kvetinárstvo nasledovne:
predajné priestory: 17,11 m2
skladové priestory: 11,48 m2
spoločné priestory: 8,86 m2
K stanovenému termínu bola na obecný úrad doručená 1 žiadosť o prenájom
a to

žiadateľka

Margaréta

Angerov á

bytom

Obrancov

mieru

3 19/146

Klenovec, na účel prevádzka obchodnej činnosti za 40 € mesačne bez energií.
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Ďalšia žiadosť bola doručená po stanovenom termíne.
Zámer

prenájmu

tohto

obecného

majetku

bol

schválený

obecným

zastupiteľstvom dňa 12. 5. 2022 uznesením č. 368/2022 a bol zverejnený na
web stránke obce od 25. 5. do 10. 6. 2022
Zmluva o prenájme bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia.
PhDr. Hrušková – nie je dobré, keď by boli priestory nevyužité.
Ištók – vysvetlil dôvod doručenia žiadosti po termíne, pričom Štefánikovci
nedodržali dohodu.
Parobeková, HK – keď Štefánikovci hovoria, že ich platia vysoké platby za
energie navrhla Štefanovi Ištókovi rozdelenie predajne na 2 časti.
Nakoľko k uvedenej žiadosti nevzniesli poslanci žiadne pripomienky dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti o
súpisným číslom 2

prenájom časti budovy so

v dome služieb postavenej na parcele registra CKN

číslo 1/4 evidovanej u Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa
katastra Rimavská Sobota, zapísanej na liste vlastníctva č. 1238 pre obec
a katastrálne územie Klenovec, a to:
predajné priestory: 17,11 m2
skladové priestory: 11,48 m2
spoločné priestory: 8,86 m2
pre žiadateľku Margarétu Angerovú bytom Obrancov mieru 319/146
Klenovec,

na účel prevádzka obchodnej činnosti za 40 € mesačne bez

energií, s tým, že zmluva o prenájme bude podpísaná do 30 dní od
schválenia uznesenia ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 395/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Zrušenie uznesenia č. 371/2022 zo dňa 12.5.2022
Ing. Trnavský - navrhujeme zrušiť uznesenie č. 371/2022 zo dňa 12.5.2022 z
dôvodu veľkých výhrad majiteľ ov priľahl ých pozemkov, ktorým by sa
predajom zťažil prístup k ich pozemkom.
Čajko – vysvetlil poslancom praktický prístup vlastníkov do záhrad z hornej
strany a po jednaní s vlastníkmi záhrad by sa dali vytvoriť nejaké 4 -5
stavebné pozemky v spomínaných z áhradách.
Figuli – poukázal na to, aby nevznikli problém y s pozemkami, aby pozemky
nezískali nejakí špekulanti.
PhDr. Struhár – do budúcna bude sa treba zam ýšľať nad stavebnými
pozemkami.
Mgr. Kaštanová – musíme pôsobiť na občanov, aby si opravovali staré dom y,
ktoré sú mnohokrát ošarpané.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že poslanci
nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schvál enie zrušenia uznesenia č. 371/2022 zo dňa
12.5.2022 z dôvodu výhrad majiteľov priľahlých pozemkov,
ktorým by sa predajo m zťažil prístup k ich pozemkom?
prítomní

8

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

za

6

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

proti

0

zdržal sa

2

Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 396/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

GOSUN s.r.o. Námestie slobody 13, Zvolen - žiadosť

k zaradeniu

elokovaného pracoviska EP Muránska Dlhá Lúka

Mgr. Kováčová - predložila poslancom na prerokovanie žiadosť firm y
GOSUN

s.r.o.

Námestie

slobody

13,

Zvolen

k zaradeniu

elokovaného
14

pracoviska EP Muránska Dlhá Lúka, ako súčasti Súkromnej základnej
umeleckej škol y, Ul. 9.mája 718, Klenovec v zm ysle ustanovenia §18 ods. 7
písm. l ) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve do siete škôl a školských zariadení k 1.9.2023.
Nakoľko k uvedenej žiadosti nevzniesli poslanci žiadne pripomienky dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti GOSUN s.r.o. Námestie slobody
13, Zvolen k zaradeniu elokovaného pracoviska: EP
Muránska Dlhá Lúka , ako súčasti Súkromnej základnej
umeleckej školy, Ul. 9.mája 718, Klenovec v zmysle
ustanovenia §18 ods.7 písm. l ) zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do siete
škôl a školských zariadení k 1.9.2023?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 397/2022 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Projekt SKsymbol www.sksymbol a na sociálnych sieťach SKsymbol žiadosť o zverejnenie erbu obce Klenovec a jeho popis na webovej stránke
Národného heraldického projektu
Mgr. Kováčová - informovala poslancov o žiadosti na zverejnenie erbu obce
Klenovec a jeho popis na webovej stránke Národného heraldického projektu
SKs ymbol www.sksymbol a na sociálnych sieťach SKsymbol a to na dobu
neurčitú.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že poslanci
nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti na zverejnenie erbu obce
Klenovec a jeho popis na webovej stránke N árodného
heraldického projektu SKsymbol www.sksymbol a na
sociálnych sieťach SKsymbol a to na dobu neurčitú ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 398/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
11. R ô z n e
Projekt „Obnova Pomníka padlým v SNP v Klenovci“
Mgr. Píš - informoval poslancov o realizácii projektu „Obnova Pomníka
padl ým v SNP v Klenovci“, a o návrhu použitia prostriedkov rezervného
fondu vo výške 2 000 € na spolufinancovanie projektu „Obnova Pomníka
padl ým v SNP v Klenovci“..
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko k uvedenému návrhu nevzniesli poslanci žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie :
1. realizácie projektu „Obnova Pomníka padlým v SNP v Klenovci“,
2. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 € na
spolufinancovanie projektu „Obnova Pomníka padlým v SNP v Klenovci“ ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 399/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Píš – informoval o skutočnosti, že z BBSK sme dostali 2 800 € na
športové vybavenie do športovej hal y za zmluvnej podmienky, že po dobu 2
rokov by mal a mať zabezpečený bezplatný prístup verejnos ť - 10 ľudí každý
týždeň, a tak nám bude treba na budúcom zasadnutí upraviť cenník .
Po prerokovaní vyjadrili poslanci súhlas s podpisom zmluvy.
Mgr. Píš – informoval o skutočnosti, že obecné lesy, pozemky prešli už na
obec na LV a bude treba v budúcnosti

čo s pozemkami, či ich zverí

Obecnému podniku s.r.o. Klenovec, s t ým, že sa na budúce zasadnutie
pripraví uznesenie,
- zatiaľ nie je prevedených 1,4 ha a na to sa ešte bude treba pozrieť.
12. D i s k u s i a
Predĺženie otváracích hodín pre viacúčelové ihrisko na Sídlisku do 21,00
hod. na mesiace júl a august 2022.
Bálint – podal návrh na predĺženie otváracích hodín pre viacúčelové ihrisko
na Sídlisku do 21,00 hod. na mesiace júl a august 2022.
Mgr. Kaštanová – len aby sa nevyrušovali obyvatelia bývajúci v blízkosti
ihriska.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu nevzniesli poslanci už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie predĺženia otváracích hodín pre
viacúčelové ihrisko na Sídlisku do 21,00 hod. na mesiace júl
a august 2022 ?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 400/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Bálint – mal dotaz, ako to stojí s výmenou svetiel v športovej hale.
Na

záver

boli

predsedom

návrhovej

komisie

ešte

raz

prečítané

a odkontrolované všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválené.
Po odkontrolovaní schválených uznesení starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
poďakovala posl ancom za účasť

na zasadnutí obecného zastupiteľstva ,

zaželala príjemne strávené leto a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
PhDr. Janka Pohorelská
Mgr. Dalibor Ďuriš
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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