ZÁPISNICA

Č. 14

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 28.1. 2021
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Z á p i s n i c a

č í s l o 14

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 28.1.2021.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ing. Štefánia Dovalová – ospravedlnená
Ing. Pavel Struhár, Phd. - neprítomný
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvori la 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 zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu o d posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Klenovec na funkčné obdobie rokov
2021-2027.
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
10.Rôzne.
11.Diskusia.
12.Schválenie uznesení.
13.Záver.
Starostka obce mala technický dotaz na poslancov ohľadom pripojenia sa
v prípade online zasadnutia obecného zastupiteľstva.
S uvedeným technickým riešením zasadnutia obecného zastupiteľstva ani
jeden s poslancov nemal problém.
Na základe predloženého n ávrhu a na základe 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 zasadnutia ?
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prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 222/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová - konštatovala, že nakoľko na tomto zastupiteľstve sa bude
voliť hlavný kontrolór obce je potrebné okrem návrhovej komisie schváliť aj
členov volebnej kom isie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci : Richard
Bálint, Jana Mocná a Mgr. Stanislava Zvarová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Do volebnej komisie b oli starostkou obce navrhnutí poslanci : Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš a PhDr. Janka Pohorelská.
Nakoľko

k uvedenému

a vyjadrili súhlas

návrhu

poslanci

s navrhovanými

členmi

nevzniesli

žiadne

komisie, dala

pripomienky

starostka obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby volebná komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
3

prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 223/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Štefana Ištóka
a Martina Štefánika.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 224/2021, 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 konštatovala, že uznesenia prijaté na minulom
zasadnutí dňa 10.12.2020 sú v splnené, resp. sú v plnení:
- 213/2020 – vyhlásenie voľby HK - splnené,
- 215/2020 – Senior plus s.r.o. - plní sa v mesiacoch 1 -3/2021,
- 217/2020 – havarijný stav na ceste do domu smútku , oporný múr je postavený
- splnené,
- 218/2020 – ZŠ s MŠ žiadosť o fin. prostriedky na preklenutie – splnené,
- 219/2020, 220/2020, 221/2020 – odmeny HK, zástupcovi starostky
a poslancom - splnené.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 225/2021, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

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

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva,

ktoré

sa

uskutočnilo

10.12.2020 a konštatovala, že :
- vzhľadom

na pandemick é opatrenia boli

všetky pracovné rokovania

uskutočňované prostredníctvom techniky - online, e-mailami, telefonicky ,
písomne a niektoré rokovania boli odvolané a neuskutočnili sa vôbec,
- obecný úrad riešil opatrenia nariadené vládou SR z dôvodu pandémie
koronavírusu,
- pracovali sme na aktualizácii VZN, a iných vnútorných predpisov obce,
príprave podkladov do kroniky a vybavovali sme všetku agendu obecného
úradu,
- zrealizovali sme

množstvo preventívnych opatrení a niektorí pracovníci

obecného úradu vykonávali činnosti aj nad rámec svojej pracovnej náplne,
- vykonávali sme údržbu verejných priestranstiev,
- pracovali sme na doplnení projektov vodovodu pre ul. Fučíkova, 9.mája, kpt.
Nálepku, na projekte výmeny okien na obecnom úrade, na rekonštrukcii
verejného osvetlenia,
- podané boli projekty na Klenovskú rontouku,
- dostali sme finančné prostriedky na rekonštrukciu pamätníka na námestí so
záhradkou a pripravujeme jeho realizáciu,
- pracujeme na podaní projektu na rekonštrukciu vnútorných priestorov
kultúrneho domu,
- opakovane robíme verejné obstarávanie „WIFI PRE TEBA“,
- 23. a

24.1.2021 sme zabezpečili celoplošné testovanie s 2 odbernými

miestami v základnej škole a v kultúrnom dome a touto cestou ďakujem
dobrovolníkom a poslancom Martinovi Štefánikovi, Milanovi Čajkovi a Janke
Pohorelskej, ktorí sa zaradili medzi dobrovoľníkov v odberových tímoch,
- 26.1. sa uskutočnilo online pracovné stretnutie ohľadom práčovne vlny na
stupách a zúčastnili sa ho zástupcovia:
Ministerstva

pôdohospodárstva

SR,

Ministerstva

životného

prostredia

Ministerstva kultúry SR
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zástupcovia VÚC Banská Bystrica predseda VÚC a podpredseda VÚC pán
Malatinec
zástupca Technickej univerzity vo Zvolene
s starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
Ako starostka obce konštatovala v bode rôzne podá bližšie informácie.
Uvedenú správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 226/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.

8.Voľba hlavného kontrolóra obce Klenovec na funkčné obdobie rokov
2021-2027.
Mgr.

Kaštanová

-

konštatovala,

že

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva bola vyhlásená voľba HK na deň 28.1.2021 a ako už viete, bola
doručená jedna obálka na post hlavného kontrolóra obce, nakoľko som bola
tlačená médiami , aby som zverejnila meno, ale zdalo sa m i to neseriózne, aby
ste sa z médií dozvedeli o koho sa jedná,
- následne starostka obce prečítala úradný záznam z otvárania obálok, ktoré sa
uskutočnilo 21.1.2021 o 14,00 hod. na obecnom úrade, pričom jediná prihláška
na hlavného kontrolóra obce prišla od Lucie Parobekovej, Klenovec, Klenovčok
55/5 doterajšej hlavnej kontrolórky obce,
- vyzvala poslancov, ak majú nejaké otázky na pani Luciu Parobekovú, aby tak
urobili,
Štefánik

–

konštatoval,

že

v podstate

všetci

poslanci

poznajú

Luciu

Parobekovú a taktiež aj jej prácu počas uplynulého volebného obdobia.
Nakoľko poslanci nemali žiadne otázky na kandidátku starostka obce odovzdala
slovo pani Lucii Parobekovej.
Parobeková Lucia – konštatovala, že už v prihláške ozrejmila pohnútky, ktoré
ju viedli k podaniu prihlášky, nakoľko i naďalej chce byť nápomocná pri
hospodárení obce, nakoľko je to zaujímavá práca. byť oporou i zamestnancom
pri riešení problémov pri zostavovaní smerníc, a svoju funkciu neberie ako
kontrolnú činnosť, ale skôr edukatívn u a preventívnu činnosť.
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Mgr. Zvarová – potvrdila, že poslanci poznajú prácu kontrolórky za minulé
volebné obdobie a dodala, aby aj kontrolórka bola spokojná s prácou poslan cov
pri hospodárení obce, aby dozrela, aby vždy a všetko bolo v súlade so zákonom.
Mgr.

Kaštanová

–

konštatovala,

že

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva sme si odhlasovali tajnú voľbu hlavného kontrolóra a vyzvala
predsedu volebnej komisie, aby o dovzdal hlasovacie lístky s menom kandidátky
na post hlavného kontrolóra obce.
Následne sa uskutočnil samotný akt tajného hlasovania.
Po ukončení hlasovania predseda volebnej komisie informoval o výsledku
tajnej voľby.
Čajko - predseda volebnej komisie kon štatoval, že:
1. na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov obecného
zastupiteľstva,
2. poslancom bolo odovzdaných 9 hlasovacích lístkov,
3. bolo odovzdaných 9 hlasovacích lístkov,
4. jedinej kandidátke na funkciu hlavného kontrolóra obce Klenovec Lucii
Parobekovej bolo v tajnej voľbe odovzdaných 9 platných hlasovacích lístkov .
Na záver konštatoval, že tajnou voľbou s počtom hlasov 9 sa Lucia Parobekov á,
bytom Klenovec, Klenovčok č. 55/5 stáva hlavnou kontrolórkou obce Klenovec
od 1.3.2021 do 28.2.2027 v rozsahu úväzku 0,4 pracovnej činnosti .
Parobeková Lucia – poďakovala poslancom za dôveru a vyjadrila názor, že
vzájomná spolupráca bude k spokojnosti všetkých.
Mgr. Kaštanová – zablahoželala staronovej hlavnej kontrolórke obce Lucii
Parobekovej k zvoleniu za hlavnú kontrolórku obce, k jej nie ľahkej práci,
nakoľko musí k svojej práci preštudovať naozaj veľa materiálov.
K hlavnému bodu programu - voľbe hlavného kontrolóra obce na obdobie rokov
2021-2027 prijali poslanci uznesenie číslo 227/2021 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Mgr. Kaštanová - konštatovala, že súčasťou prihlášky na hlavného kontrolóra
obce má Lucia Parobeková aj žiadosť s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
popri výkone funkcie hlavnej kontrolórky obce Klenovec a to na základe § 18
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., nakoľko funkcia
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hlavného kontrolóra v obci je vykonávaná len na čiastočný pracovný úväzok
0,4.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe konštatovania, že hlavná
kontrolórka mala aj počas minulého volebného obdobia schválenú

žiadosť

s vykonávaním

hlavnej

inej

zárobkovej

činnosti

popri

výkone

funkcie

kontrolórky obce Klenovec a to na základe § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p., nakoľko funkcia hlavného kontrolóra v obci je
vykonávaná len na čiastočný pracovný úväzok 0,4.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti s vykonávaním inej zárobkovej
činnosti popri výkone funkcie hlavnej kontrolórky obce
Klenovec Lucie Parobekovej a to na základe § 18 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., nakoľko
funkcia hlavného kontrolóra v obci je vykonávaná len na
čiastočný pracovný úväzok 0,4 ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 228/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Mário Búr, Klenovec, Červenej armády 628 - žiadosť o odpustenie nájmu
Ing. Trnavský - informoval o žiadosti na odpustenie nájmu za stánok
prevádzkovaný ako zelovoc pre žiadateľa Mária Búra, Červenej armády 628,
Klenovec, za január až marec 2021 v celkovej sume 51 €, nakoľko žiadateľ
ukončil podnikanie k 31.12.2020

podľa nájomnej zmluvy s trojmesačnou

výpovednou lehotou a mal by zaplatiť do konca 3/2021 nájom.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za odpustenie nájomného na základe žiadosti
odpustenie nájmu za stánok prevádzkova ný ako zelovoc pre
žiadateľa Mária Búra, Červenej armády 628, Klenovec IČO:
51807335 za január až marec 2021 v celkovej sume 51 €,
nakoľko žiadateľ ukončil podnikanie k 31.12.2020 podľa
nájomnej zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 229/2021 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Štatút Obecnej polície v Klenovci.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že zástupca starostky Martin Štefánik
vypracoval aktualizáciu Štatútu Obecnej polície v Klenovci na základe kontroly
vykonanej hlavnou kontrolórkou obce , ktorý bol už dlhšiu dobu zverejnený na
úradnej tabuli na web stránke obce a poslanci si ho mohli naštudovať. Zároveň
upozornila, že musíme zrušiť uznesenie, ktorým bol starý štatút schválený.
Parobeková Lucia - informovala poslancov, že Štatút mal vypracovať náčelník
obecnej polície, ale nakoľko tak nebolo urobené, spravil to zástupca starostky.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Štatútu Obecnej polície v Klenovci?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

9

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 230/2021 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Plán inventarizácie hmotného a nehmotného majetku obce a zloženie
inventarizačných komisií.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom,

že máme rest na úseku

inventarizácie, nakoľko sme sa ku koncu roka k tomu nedostali, a tak som
vydala príkazný list na jej vykonanie a informoval a poslancov o

pláne

inventarizácie hmotného , nehmotného majetku obce, ceniny, pohľadávky,
stravné lístky, pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky
a rozdiely záväzkov, pričom inventarizácia by sa mal a vykonať čo najskôr.
Zloženie inventarizačných komisií, ktoré sú nasledovné:
ústredná inventarizačná komisia: Ing. Štefánia Dovalová, Martin Štefánik
a Ing. Viktória Lojková
čiastková inventarizačná komisia: Milan Čajko, Ján Sihelský, Ing. Viktória
Lojková
čiastková inventarizačná komisia : PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Mário Trnavský
a Magdaléna Moncoľová.
Po prerokovaní k uvedenému bodu poslanci vzali uvedenú informáciu na
vedomie a prijali uznesenie č. 231/2021 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o odpadoch
Mgr. Kaštanová – informovala o zložitej situácii na úseku odpadov o ktorej
informovala už na decembrovom zasadnutí
- v 12/2020 sme ešte nemali vyhodnotenú súťaž ohľadom odpadov,
- zvýšila sa nám cena za vývoz odpadov, nakoľko v Hnúšti sa nedá ukladať
odpad a a ide o to, že obec dopláca za smeti
- obec zabezpečuje aj odvoz biologického odpadu , ktorého cena sa tiež
navyšuje,
- od januára 2021 sme mali mať zabezpečený odvoz kuchynského odpadu
v bytových domoch,

10

- toto bolo v rodinných domoch bolo zabezpečené kompostérmi, ktoré občania
dostali od obci,
- mesačne nás vývoz bude stáť v dvojtýždňových intervaloch celkovo 1000 1400€,
- našou úlohou je teraz poriešiť, či ideme kúpiť 120 l nádoby, ktoré stoja 40 €
na kuchynský odpad, ktorých by sme potrebovali 11 -14 ks ale potrebovali by
sme raz toľko nádob, aby bol i na výmenu alebo je ešte jedna možnosť zakúpiť
za 200 € to sú sudy, ktoré v letných mesiacoch budú zapáchať, a naskytne sa tu
aj zvýšený výskyt hlodavcov,
- problém bude na sídliskách hlavne v letnom období, kde budú tieto nádoby
zapáchať, keďže odvoz bude v 2-týždňových intervaloch
- zamýšľali sme aj o zakúpení vedierok, do ktorých by si ľudia dávali sáčky ,
- máme zatiaľ 2 ponuky – od Brantnera s cenou 1 100 € a od firmy MB Diesel,
ktorá údajne už dlho pracuje s týmto vývozom,
- tesne pred zasadnutím obecného zastupiteľstva volal pán z firmy MB Diesel.
Ing. Trnavský – informoval o to, že je ťažko porovnávať tieto 2 firmy, lebo:
-Brantner - nám dá do prenájmu nádoby a ich cena za vývoz je pomerne vysoká
-MB Diesel dala ponuku, ktorá ponúka vývo z asi o polovicu nižší, ale nedajú
nám zberné nádoby, ktoré pravdepodobne praskajú, tu by bol a vyššia
jednorázová investícia,
- ak by sme mali 6 0 l nádoby oni by prišli s dodávkou, ale ak by sme mali
väčšie sudy 120 l, museli by vymeniť auto,
Mgr. Kaštanová – Brantner nám ponúka aby sme zmluvu uzavreli len na 3
mesiace a uvidíme ako si občania na to zvyknú,
Štefánik – poukázal na to nebezpečenstvo, že pri bytových domoch kuchynský
odpad bude zapáchať, ľudia to m ôžu vylievať aj vedľa, budú sa množiť
hlodavce,
- musíme nájsť miesto, kde budú tieto nádoby,
- vyjadril názor, že treba dať menšie nádoby,
- potrebujeme znížiť % komunálneho odpadu,
- 60 l nádob bude musieť byť dostatok na výmenu,
- 18 ks nádob by malo byť umiestnených pri panelákoch, tie by mali byť na
výmenu,
- väčšie nádoby stoja asi 200 € a menšie okolo 40 €,
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Mgr. Kaštanová – budete sa s týmto problémom stretávať, pretože vás budú
občania kontaktovať, v lete to bude zapáchať ,
- od budúceho roka budeme musieť zvýšiť poplatky za odpad a občania sa
musia naučiť odpad separovať,
- alebo môžeme zabezpečiť mobilný zber,
- môže byť l nádoba pre 2 bytovky,
- do týchto nádob idú len varené a pečené zbytky z kuchyne,
- ak poviete, že ideme do mobilného z beru, pôjdeme do toho, ale musíme
znížiť % odpadu, lebo obec na TKO dopláca veľké peniaze,
- poukázala aj na estetickú stránku zberu takéhoto odpadu pri činžových
domoch.
Bálint – poukázal aj na znečistené verejné priestranstvá pri kontajnéroch na
Sídlisku a na skutočnosť, že od 12/2020 nebol realizovaný odvoz papiera.
Ing. Trnavský - tesne pred zasadnutím obecného zastupiteľstva
- Brantner ponúka možnosť skúšobne tento zber realizovať 1 mesiac,
-firma MB Diesel by odvážala odpad do Žiliny.
Mgr. Kaštanová - vy čo bývate na Sídlisku viete o tom, ako to zle vyzerá
pri kontajnéroch a teraz po vývoze sa kontajnery z námestia prenesú na
Sídlisko,
PhDr. Pohorelská – treba vyskúšať lacnejšiu variantu .
Mgr. Zvarová – treba vedieť ponuky od obidvoc h firiem a treba využiť ponuku,
ktorá je pre nás výhodnejšia,
- vieme ako to bude, keď toho odpadu bude málo vo veľkých sudoch a bude to
zapáchať a problém bude ak ešte ľudia porozlievajú okolo zberných nádob.
Mgr. Kaštanová – menšie nádoby sú v skrinkách, avšak je tam predpoklad, že
ľudia znečistia tie skrinky, ktoré budú zapáchať,
- je to začarovaný kruh a občania vás budú kontaktovať, ale ani nám sa to
nepáči,
- ja som už dávno chcela polozapustené kontajnery, ale nemá ich kto vyvážať,
nemajú na to technológiu,
-vyzvala poslancov, aby porozmýšľali nad riešením tejto problematiky
a v 2/2021, keď bude zasadnutie obecného zastupiteľstva, tak sa rozhodneme.
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Po prerokovaní a diskusii ohľadom zberu tohto druhu odpadov bolo dohodnuté,
že ešte zistíme ďalšie možnosti a na budúcom zasadnutí sa rozhodne.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.

16. Diskusia
Vyplatenie odmeny pre poslancov, dobrovoľníkov Milana Čajku a Martina
Štefánika za pomoc pri testovaní v dňoch 31.10. a 1.11.2020
Mgr. Kaštanová – navrhla v yplatenie odmeny vo výške po 277,32 € pre
poslancov, dobrovoľníkov Milana Čajku a Martina Štefánika za pomoc pri
testovaní v dňoch 31.10. a 1.11.2020.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie vyplatenia odmeny vo výške po 277,32 € pre
poslancov, dobrovoľníkov Milana Čajku a Martina Štefánika
za pomoc pri testovaní v dňoch 31.10. a 1.11.2020?
p ríto m n í
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Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

2

Milan Čajko, Martin Štefánik

zd rža l s a

0

Po prerokovaní k uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie č. 232/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácia ohľadom pracovnej porady s MP SR, MŽP SR, MK SR, VÚC
ohľadom pilotného projektu na spracovanie vlny
Mgr. Kaštanová – pracovnej porady sa zúčastnili on-line zástupcovia
Ministerstva

pôdohospodárstva

SR,

Ministerstva

životného

prostredia

Ministerstva kultúry SR, zástupcovia VÚC Banská Bystrica predseda VÚC
a podpredseda VÚC pán Malatinec, zástupca Technickej univerzity vo Zvolene,
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- konštatovala, že týmto pilotným projektom by sa nadviazalo na tradíciu
spracovania vlny a zatraktívni sa naša obec ,
- pri strihaní vlny vzniká 600 ton odpadu,
- ročne by sa malo u nás spracovať 30 ton vlny v rámci pilotného programu, ,
- zástupkyňa MK SR vyjadrila názor, že ovčiu vlnu by použili pre ÚĽUV,
- najväčšie fin. prostriedky b y išli na zakúpenie technológii a budov,
- štátne orgány boli by ochotné investovať 300 -400 tis. €
- ak by to bolo zaujímavé pre obec, vzniklo by niekoľko pracovných miest,
- zástupca MP SR vyjadril názor, že musia byť jasné a pevné podmienky,
- MŽP má presne nadstavené a zadefinované pravidlá ohľadom spracovania
odpadov a vedeli by spracovať väčšie množstvo ovčej vlny,
- spracovávala by sa na izolácie, pre ÚLUV, ako granulované hnojivá,
- vzniknú aj nejaké pracovné miesta, či už administratívne, ale aj manuálne,
- pozemok bude kupovať VÚC, podpredseda VÚC má vz ťah ku Klenovcu,
- milo ma prekvapilo a potešilo, že ľudia z ministerstiev mali záujem a boli
naklonení k tomuto pilotnému projektu na spracovanie vlny,
- budeme mať ešte ďalšie pracovné stretnutie a myslím si, že zo strany
poslancov

nebude žiaden problém ohľadom podporenia tohto pilotného

projektu.
Bálint – mal dotaz ohľadom spracovania odpadu, ktorý pri t om vznikne.
Po prerokovaní a prediskutovaní informáciu starostky obce vzali poslanci na
vedomie.
Ing. Figuli – mal dotaz ohľadom bankomatu.
Ištók – mal dotaz ohľadom zubá rky, či poslala žiadosť na obec, nakoľko chcela
by odkúpiť celú budovu OZS na námestí, kde by si chcela riešiť bývanie,
Mgr. Kaštanová – vyjadrila názor, že do rekonštrukcie zdravotného strediska
obec investovala nemalé investíc ie a my sme túto budovu zded ili, vždy tam boli
sústredení

lekári

a našou

povinnosťou

je

udržať

budovu

v ktorej

sú

poskytované zdravotnícke služby, ja som za zachovanie budovy pod obcou,
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- obec môže predať len nadbytočný a nepotrebný majetok a o odpredaji
rozhodujete vy poslanci,
- máme možnosť rezervovať 1 -2 pozemky v Pasiečke, kde by mohol nejaký
doktor si postaviť dom,
Bálint – pripomienkoval neporiadok okolo kontajnerov na Sídlisku, ktorý
irituje mnohých ľudí na Sídlisku a nie je to estetické,
- sú na to kamery a treba postihovať ľudí, ktorí

znečisťujú verejné

priestranstvá,
Mgr. Kaštanová – už som rozmýšľala, že by sa urobili klietky na kontajnery,
aby vietor neporoznášal smeti, ľudia neroznášali odpad, a pod.
- už nebudeme vedieť vyvážať veľkokapacitné kontajnery, lebo Hnúšťa nám ich
už nezoberie,
- premiestnime kontajnéry z námestia na Sídlisko,
- my potrebujeme viac separovať odpad v obci,
- jarný a jesenný zber budeme robiť ,
- od 1.2. nám bude Brantner vyvážať nie len z kontajnérov, ale aj z vriec od fi
Brantner, ktoré si budú môcť ľudia zakúpiť na úrade.
Štefánik – do kontajnera v Dolinke vozia ľudia z celej obce,
- ľudia vedľa prázdnych kontajnérov dávajú krabice,
- navrhujem zmeniť resp. doplniť VZN o odpadoch, aby sa ľudia naučili
separovať a neznečisťovať verejné priestranstvá,
- bude treba v najbližšom čase zvýšiť poplatky za smeti,
Čajko – len je tu nebezpečenstvo, že ľudia budú sypať smeti okol o dediny, keď
nebudú kontajnery,
- ohľadom zvýšenie súm za smeti, toto som pripomienkoval pri poslednom
rokovaní o zvýšení poplatkov, pretože obec nemôže doplácať za smeti,
Ištók – mal dotaz, či zostane kontajnér v cintoríne,
Mgr. Ďuriš – pneumatiky sa môžu odviezť do servisu.
Na záver boli predsed om návrhovej komisie ešte raz prečítané všetky
uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
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Po odkontrolovaní schválených uznesení starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
pripomenula, že sa stretneme na zasadnutí obecného zastupiteľstva koncom
februára,

poďakovala

poslancom

za

účasť

na

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva, a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Štefan Ištók
Martin Štefánik
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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