ZÁPISNICA

Č. 12

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 22. 9. 2020

1

Z á p i s n i c a

č í s l o 12

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 22.9.2020.
Prítomní: 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 zastu piteľstvo 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 prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) obci
na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020.
Predkladá: Mgr. Píš
9. Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu
projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane
zatepľovania v zm ysle zákona 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde“
(výmena okien a zdroja tepla na budove obecného úradu).
Predkladá: Mgr. Píš
10.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
11.Rôzne
12.Diskusia.
13.Schválenie uznesení.
14.Záver.
Na základe predloženého návrhu a na základe skutočnost i, že nikto
z poslancov nepripomienko val 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, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 188/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: PhDr.
Janka Pohorelská, 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, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 189/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Ing. Štefániu
Dovalovú a Mgr. Dalibora Ďuriša.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 1 90/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
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5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a konštatovala, že uznesenia sú v splnené, resp.
v plnení:
- ohľadom zníženia resp. odpustenia nájomného nebola evidovaná žiadna
žiadosť.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 191/2020, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.Kaštanová – predložila poslancom správu o činnosti obecného úradu, od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva t.j . 25.6. ktorá bola zameraná:
- na prípravu projektov, projektových dokumentácií, podávali sa menšie
projekt y,
- výpadok podielových daní pocítime aj my a budú asi vo výške 55tis. €,
- skládka TKO v Hnúšti končí od 1.1.2021 a musíme sa pripraviť na
alternatívu, TKO bude musieť vyvážať niekto iný, čím vzniknú väčšie
náklady,
- kuchynský odpad budú musieť občania od 1.1.2021 taktiež separovať,
najväčší problém bude s bytovými domami,
- keby sme mali 100% pokrytie rodinných domov kompostérmi, tak by bol
poriešen ý aj kuchynský odpad , pretože máme nízky koeficient separovan ého
odpadu a t ým budeme platiť väčšie poplatky do fondu,
- informovala, že aj v našej obci sa už uskutočňuje sčítanie domov a bytov,
ktoré bude potom pokračovať sčítaním obyvateľov, ktoré zabezp ečujú 4
zamestnanci obecného úradu.
Štefánik – neviem si predstaviť, ako sa bude v bytových domoch likvidovať
kuchynský odpad.
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Mgr. Zvarová - navrhla informovať v Klenovských novinách o separovaní
odpadov, nakoľko občania nevenujú tejto otázke patričnú poz ornosť noviny
sa dostanú do každej domácnosti.
Mgr.Kaštanová - v budúcnosti budeme musieť rozm ýšľať o separovaní,
nakoľko aj na Sídlisku sú n eestetické preplnené kontajnery, nakoľko nevieme
zabezpečiť častejší odvoz odpadu.
Uvedenú správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 192/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

7.

Interpelácia poslancov.

Čajko - konštatoval, že

po vyvezení kontajnera v cintoríne ostáva po

kontajnery veľký neporiadok a ani autá tade nevedia prejsť.

8.Prerokovanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) obci
na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020.
Mgr Kaštanová - informovala poslancov, že vláda schválila pre obce a mestá
návratnú, ale bezúročnú pôžičku s termínom podania do 10/2020 s t ým, že
žiadosť sa môže podať aj elektronicky do výšky výpadku podielových daní.
Nakoľko sa jedná o bezúročnú pôžičku bola by škoda ju pre obec nevyužiť,
ktorá sa začne splácať v roku 2024 a musí byť splatená do r. 2027 a musí byť
vyčerpaná do konca roka 2020.
Čajko – mal dotaz na čo môže byť pôžička využitá.
Mgr. Píš - predložil poslancom návrh na predloženie žiadosti Prerokovanie
žiadosti

o návratnú

finančnú

výpomoc

(pôžičku)

obci

na kompenzáciu

výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020.
Dôvodová správa k prerokovávanému bodu programu tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Stanovisko hlavnej kon trolórky obce tvorí prílohu k tejto zápisnici a poslanci
ho vzali na vedomie.
Čajko - mal dotaz, že na aký účel bude použitá pôžička.
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Mgr. Píš - informoval, že je to na všetky činnosti a platia pravidlá.
PhDr. Pohorelská - vyjadrila názor, že takúto možnosť treba využiť.
Mgr. Zvarová - mala dotaz na čo konkrétne by sa finančné prostried ky
využili.
Mgr. Kaštanová - informovala o plánovaných aktivitách podľa schváleného
rozpočtu, ktoré sú v podstate v havarijnom stave a to:
- cesta oproti kostola,
- zosuvy na ul. l. mája,
- kúrenie v kultúrnom dome, na hoteli na obecnom úrade,
- máme 10 tis. € na opravu už spomínaných ciest, čo bude aj tak málo
a čakáme na posudok statika .
Parobeková Lucia - je to šibeničný termín , pretože do konca roka treba
financie vyčerpať,
- niečo sa už aj spravilo ako verejné osvetlenie, kamerový systém, strecha na
materskej škole, projektová dokumentácia na vodovod ul. Fučíkova,
- všetky práce musia byť vyfakturované do konca 12/2020 .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za prijatie návratnej finančnej výpomoci od
Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 vo výške
55 802 EUR na účel výkon samosprávny ch pôsobností
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 193/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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9.Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu
projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane
zatepľovania v zmysle zákona 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde“
(výmena okien a zdroja tepla na budove obecného úradu).
Mgr. Píš - predložil poslancom na prerokovanie žiados ť o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich budov vrátane zatepľovania v zm ysle zákona 587/2004 Z.z.
o environmentálnom fonde“

a to na výmenu okien a zdroja tepla na budove

obecného úradu pričom je potrebná 5 % spoluúčasť obce.
Dôvodová správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Čajko - informoval poslancov, že žiadosť bola prerokovaná aj na zasadnutí
komisie výstavby a komisia odporúča:
-podanie žiadosti o NFP na výmenu okien a zdroja tepla na budove obecného
úradu, nakoľko cez okná sú najväčšie úniky tepla,
-odporúča aj výmenu rozvodov a zateplenie a zníženie stropu,
-projektová dokumentácia je od firm y z Banskej Bystrice a maximálne body
sa získajú aj za ostatné tepelné úpravy,
-len aby sa to všetko stihlo tak, aby to vyšlo z balíka,
-do 25.11. to musí byť všetko odsúhlasené,
Štefánik - je škoda nezapojiť sa do všetkých t ýchto možností.
Mgr. Píš - boli aj iné variant y, ale budova spoločenského domu sa využíva na
komerčné účel y.
Ing. Trnavský - kotolňa pre obecný úrad by sa nestihla, ale ak dnes žiadosť
odsúhlasíte od zajtra sa začne okolo žiadosti pracovať.
Mgr. Kaštanová - ešte bude musieť byť raz zasadnutie OZ, nakoľko nevieme
spoluúčasť.
Čajko – podrobne informoval pos lancov o technickom riešení ohľadom
výmeny okien a zdroja tepla v budove úradu a konštatoval, že budeme musieť
spolupracovať aj s pamiatkármi a bude to zložité riešenie, jedná sa aj
o rekonštrukciu elektriky a oni navrhnú ako to bude musieť byť ,
- vykurovanie sa uskutoční na fáze tepelného čerpadla a treba brať do úvahy
aj klimatické podmienky,
- majú nám dať ešte presné údaje o úspore energií.
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Mgr. Zvarová – mala dotaz, ako bude riešené kúrenie v kultúrnom dome.
Mgr Kaštanová – keby sme to robili len z vlastných peňazí bolo by to iné a
je rozdiel, či sa návratnosť prepočítava

z našich peňazí, alebo s 5 %

spoluúčasťou.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru predloženia žiadosti o dotáciu
podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde
na realizáciu projektu zameraného na zníženie energetickej
náročnosti budovy obe cného úradu v Klenovci
a modernizáciu zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla
v budove ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 194/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Píš - konštatoval, že z prostriedkov rezervného fondu by bolo potrebné
vyčleniť na:
1. vypracovanie projektovej dokumentácie – zníženie ener getickej náročnosti
budovy obecného úradu a modernizácia zdroja tepla v budove sumu 6 000 €,
2. vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektu

zníženia

energetickej

náročnosti

budovy

obecného

úradu

a modernizácie zdroja tepla v budove: 5 500 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 11 500 € nasledovne:
1. vypracovanie projektovej dokumentácie – zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu a modernizácia zdroja tepla v budove:
6 000 €,
2. vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektu

zníženia

energetickej

náročnosti

budovy

obecného

úradu

a modernizácie zdroja tepla v budove: 5 500 €?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 195/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10. Rôzne
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili zástupcovia futbalového
klubu TJ Družstevník Klenovec v zložení: Ing. Ján Brndiar, Marek Medveď
a Vladimír Parobek a informovali poslancov o situácii vo futbalovom klube.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že zástupcovia futbalového klubu
včera požiadali o možnosť vystúpiť na zasadnutí poslancov, aby informovali
o situácii v klube.
Starostka obce vyzvala poslancov aby hlasovali o skutočnosti, či dajú súhlas
na to, aby členovia klubu mohli vystúpiť.
Hlasovanie:
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0
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Marek Medveď - informoval poslancov, že on je zástupca za TK Družstevník
Klenovec,

ako prezident, hospodár ako hráč, Ján Brndiar je manažér klubu

a za hráčov je prítomný Vladimír Parobek a konštatoval, že:
-

situácia je vážna, v obci nemá kto hrať futbal, máme veľa zranených

hráčov,
- a za seba hovorím, že už ani ja nemám chuť organizovať futbal, mňa
prestala baviť táto práca ma už nenapĺňa a nevidím v nej zm ysel, momentálne
nevidím žiadne východisko,
- pre futbal som fungoval od roku 2012, všetko riešime spojpomocne ako
partia ľudí, ktorí venujú futbalu voľný čas a už sme dospeli do štádia, že
ochota robiť veci zadarmo, tak to už nie,
- tohto roku som strašne veľa energie minul na kosenie ihriska a už ma to
prestalo baviť , lebo boli veľké problém y,
- musel som vždy prehovárať chlapcov, aby išli hrať futbal,
-chcel som, aby v obci fungoval futbal , nechcel by som, aby to skončilo, a le
ja asi končím, futbal nemusí skončiť,
-v dedine nemáme hráčov, nikto nehrá zadarmo v tejto súťaži, ktorú hráme
my, ja už neviem motivovať hráčov, ale treba to riešiť pred sezónou, nie
teraz,
- okresnú súťaž sme nechceli hrať, pretože podmienky sú také a ké sú,
- pred 2 rokmi to bolo dôstojné, bolo to podľa mojich predstáv,
-5.liga je super, ideálna, podmienky, ľudia chodili na zápasy, návštevnosť
bola,
- vonkajšie zápasy sú problémom, nakoľko nemá kto hrať, nemôžeme zohnať
hráčov,
- buď sa dohodneme, že to odhlásime, alebo sa to zruší, lebo to nemá zm ysel.
Ing. Ján Brndiar - konštatoval, že sa nedá robiť v terajšej dobe na takejto
dobrovoľnej báze a najväčší problém je s hráčmi, ktorí nie sú,
-nevieme, či to má ešte význam ďalej ťa hať,
-neviem, či sa do 30.9. dajú robiť prestupy,
-pred ďalším zápasom sme mali sedenie a 10 hráči povedali, že by ešte aj
hrali, ale aj do Mýtnej by vycestovali len 8 hráči , tak si m yslím, že to nemá
význam vycestovať a iné východisko nevidíme.
.
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Mgr Kaštanová - vyzvala zástupcov futbalového klubu, aby vyslovili návrh
na riešenie situácie.
Ing. Ján Brndiar – my sme prišli, lebo vy ste náš najväčší sponzor, aby ste
vedeli, aká je situácia a podľa toho oznámil poslancom, že sa idú odhl ásiť,
pričom sankcia je 1 tis.€,
- ešte máme dohrať zápasy v jesennej časti, takže sankcie môžu byť vyššie.
Štefánik - konštatoval, že rozhodnutie je na vedení futbalového klubu.
Parobeková Lucia – informovala zástupcov TJ, že im bola poskytnutá dotácia
od obce a budú ju musieť vyúčtovať.
Marek Medveď – nepovedal by som, že je to na nás, že futbal skončí.
Mgr Kaštanová – ja som sa v tom už trochu stratila, bolo povedané, že
Mareka to už nenapĺňa, že 10 hráči chcú futbal hrať a predt ým ste povedali,
že nemá kto hrať.
Marek Medveď- ja by som chcel v tejto situácii skončiť, ale sú tu 10 chlapci
a oni by mali ochotu hrať a ja by som chcel skončiť.
Štefánik – m y máme ochotu vás ďalej podporovať a mal dotaz, že z kade
budú hráči keď ste povedali, že nemá kto hrať.
Vladimír Parobek – Mareka to nenapĺňa, nie je tréner ani hospodár.
V dnešnej dobe nikto zadarmo nerobí.
Marek Medveď – robil som to všetko zadarmo, pokiaľ ma to bavilo, ale mňa
to už prestalo b aviť.
Mgr Kaštanová - tak ideme sa baviť s t ými, ktorých to ešte baví.
Ing. Ján Brndiar – mňa to bavilo aj baví už veľmi dlho , ale v tejto situácii
ma to už nebaví, ak nevieme nikoho zohnať, tak sa budeme musieť odhlásiť,
nevieme či to má význam aj po finančnej stránke.
Mgr Kaštanová - vždy ste dostali dotáciu v takej výške, o akú ste požiadali.
Ing. Ján Brndiar – dotácia je v poriadku, ale už prešla doba, že všetci hrali
zadarmo.
Marek Medveď - sme jedno mužstvo, kde je veľa domácich. Lepšie je hrať 5
ligu ako okresnú súťaž, ale je taká situácia, že to treba inak robiť.
Vladimír Parobek – m y sme s t ým nerátali, ale 6 hráčov sa zranilo a 2
odstúpili.
Mgr. Kaštanová – ale m y to tu nevieme poriešiť.
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Štefánik - pochopil som dobre, že ak vy chcete dohrať sezónu potrebujete
peniaze,
- len vy ste právny subjekt a vy dostávate od obce dotáciu, ktorá je zahrnutá
do rozpočtu obce,
- vy ste občianske združenie, právny subjekt, vy máte mať nejaké financie
svoje a od obce ste dostali určitú dotáciu, ktorá je len doplnková,
- m y vám nevieme dať ďalšie peniaze, na základe č oho,
- vy by ste mohli dostať peniaze len na budúci rok.
Ing. Ján Brndiar - m y sme nechceli peniaze, tento rok by nám stačili
peniaze,
-m y nevieme, kto by to robil ďalej zadarmo,
Figuli - vy chcete vedieť perspektívu na jarnú časť sezóny.
Marek Medveď – nechceli sme to riešiť za zatvorenými dverami, chceli sme,
aby ste všetci o tom vedeli,
-futbal bol vždy na každej dedine a funguje asi 14 klubov v okrese,
-obec je veľká dedina,
-inde to riešia formou odmeny, inde to funguje, veď už je iná doba,
- nechcem povedať, že prídu chlapci a budú tu zarábať,
Štefánik – vy ako občianske združenie musíte mať nejakú smernicu, stanov y
a aj 2 % musíte vyúčtovať na čo to použijete,
-mal dotaz, ako budú platiť hráčov,
- vy musíte dotáciu vyúčtovať na čo ste ju použili,
Ing. Ján Brndiar - informoval, že niektoré obce si platia hráčov.
Mgr Kaštanová - je to ťažko porovnať, pretože v niektorých obciach fungujú
aj iné združenia ,
- m y musíme ísť podľa toho na čo máme,
- ja chcem tomu porozumieť túto sezónu chcete zaplatiť pokutu .
Ing. Ján Brndiar - my sezónu už nedohráme, lebo nemáme hráčov,
Marek Medveď - ak sa to zruší, už sa futbal neobnoví,
- je tu 10 chlapcov a prišli sme s t ým, že do 30.9. je prestup ové obdobie, kde
b y sa mohli hráči posu núť, aby mohli prestúpiť,
- ide o to aby sa dohrala sezóna, aby sa to do budúcna doriešilo.
Vladimír Parobek – ide o to, že 8 hráčov, ktorí chcú hrať, nemá ich kto viesť
a m y chceme riešenie,
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- m y tu nechceme, že sme prišli len za peniaze, že chceme napr. 20 tis.,
a ideme hrať ďalej , my chceme riešenie.
Štefánik - vy nechcite od nás riešenie, lebo ja sa v tom nevyz nám,
- vy povedzte, ako chcete túto situáciu riešiť,
- m y vám nemôžeme len tak dať peniaze my dávame vám dotáciu.
Vladimír Parobek – na rovinu vám vravím, inde to rieši obec.
Parobeková Lucia , HK - máte štatutára s ten musí prevziať zodpovednosť.
Čajko - je tam predseda a výbor, vy ste samostatná jednotka a vy musíte
riešiť tieto problém y.
Marek Medveď - my sme výbor, jedná sa o to, ako dohráme sezónu, ale bez
peňazí sezónu nedohráme, t ých 5 zápasov a ja to toho nebudem dávať svoje
peniaze,
- robil som to 8 rokov zadarmo,
- ide o to, aby sme dohrali jeseň a uvidíme, čo bude od nového roka,
- preto sme prišli teraz, m y nemáme návrh, m y sme vám to len prišli oznámiť,
že mňa to už nebaví, oni nevedia aké je východisko a preto je rozumnejšie
zaplatiť pokutu tisíc €, nevieme z čoho a o 5 zápasov sa skráti dotácia,
- sú tu ešte žiaci a aj im treba trénera, v každej obci majú trénerov
Čajko – môžu fungovať cez krúžky a fungujú cez kultúrne preukaz y.
Marek Medveď – neviem, či je tu záujem z obce, či je záujem o futbal,
- bol tu aj problém s kosačkou aj s polievaním trávnika a tieto veci ma
znechutili.
Štefánik - m y vám dotáciu dáme, ale od vás to záleží , či bude futbal, alebo
nie.
Marek Medveď – podrobne informoval o tom, koľko ostatné obce dávajú do
futbalu.
Štefánik - oponoval Marekovi Medveďovi s t ým, že Hnúšťa dáva do futbalu
15 500 € do roka a Klenovec 10 tis. € do roka s t ým, že obec platí ešte fakt úr y
za vodu a elektrinu,
- vy máte právnu subjektivitu,
- v Hnúšti majú aj sponzorov a sam y si zháňajú ešte peniaze od sponzorov,
- môžem povedať za seba aj za ostatných poslancov , že keď bolo treba vždy
ste dostali peniaze,
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- keď sa chce tak sa riešenie nájde, ale vy musíte mať aj vlastné financie a vy
môžete
Vladimír Parobek - už sa to otočilo na peniaze.
Štefánik – vy ak chcete dohrať sezónu, tak by ste chceli od nás dostať
peniaze, ale m y vám nemáme ako dať ďalšie financie,
- Tisovec má taký istý rozpo čet ako Hnúšťa.
Mgr Kaštanová - informovala o financiách poskytnut ých pre TJ,
- m y platíme všetky faktúry,
- taktiež prevádzkujete bufet s našim tichým súhlasom, inak by sme mali
problém,
Vladimír Parobek - viac čakám od obci a už nemám čo dodať ,
- ja obetujem každú sobotu pre futbal.
Marek Medveď - mňa znechutilo aj kosenie ihriska.
Mgr Kaštanová – počas celého roka sme mali 3 chlapov, ktorí kosili, naši
chlapi denno-denne kosili ,
- m y nemáme takých ľudí, ktorých by sme vám dali na kosenie,
- na aktivačných nemáme takých ľudí, ktorí by kosili, nemá kto kosiť.
Marek Medveď - stále som chodil za pani starostkou ohľadom kosačky,
-pán Sihelský kúpil nevýkonnú kosačku a nefunkčnú.
Čajko – informoval o okolnostiach za akých sa kúpila kosačka.
Bálint – na kosačku sa dalo 4 tis.€, kosačka bol impulz, aby sa prestal hrať
futbal.
Štefánik – kosačky sú obecné a obec má právo riešiť kde sa bude kosiť
a s čím, máte 2 kosačky, je to poriešené.
Štefánik - máte 2 kosačky a je to poriešené.
Vladimír Parobek - ja nemám toľko času , aby som kosil.
Mgr Kaštanová

- poďme riešiť dôležité veci , nie kosačku a treba uzavrieť

tému kosačky.
Vladimír Parobek - ja len čakám viac iniciatívy od obci , sú tu poslanci.
Mgr. Zvarová - ja som chcela , aby zasadla komisia a ona riešila tieto veci
a problém y,
- lebo aj ja niekedy riešim osamotene problém y .
Marek Medveď – mňa to mrzí, lebo ja končím.
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Štefánik - ja vám nedám z vlastných peňazí, vy musíte osloviť sponzorov,
- hráčov vám ja nezoženiem.
Čajko - ak viete vyúčtovať, že ste hrali tak nie je problém.
Parobeková Lucia, HK - vy musíte zdokladovať výdavky na činnosť klubu.
Ing. Ján Brndiar - máme 6 800 a teraz koľko budete chcieť naspäť, keď je
sezóna tak platíme len za rozhodcov 3 800 €, ďalej je to cestovné, dresy.
Čajko - aj ostatné organizácie vyúčtujú dotáciu, tak ju musíte vyúčtovať aj
vy, ak vyúčtujete, že ste hrali a mali ste výdavky, tak nebudete musieť v rátiť
dotáciu a taktiež by mala aj komisia finančná zaujať nejaké stanovisko.
Mgr Kaštanová

- na zasadnutie zastupite ľstva sa chodí tak, že sa dopredu

pripravujú dôvodové správy ak poslanci rozhodnú a nájdeme nejaký zákonný
spôsob, ale ja proti zákonu nepôjdem, ale teraz sa to nedá. Je to nová situácia.
Ján Brndiar – ide o to, že či je v záujme obce, či sa bude v Klenovci hrať
futbal, ale to musí byť za iných podmienok.
Marek Medveď - je krízová situácia je na to 7 dní .
Čajko – problém y nastali určite skôr, už sa to určite nejaký čas ťahá, to nie je
týždňová záležitosť.
Ján Brndiar – táto situácia sa ťahá od augusta a vždy to riešime,
- m y nevieme zohnať nové posil y.
Mgr Kaštanová - musíme si preveriť akou formou sa dajú riešiť dotácie,
- musíme sa stretnúť s vedením TJ.
Informáciu o situácii vo futbalovom klube TJ Družstevník Klenovec vzali
poslanci na vedomie a prijali poslanci uznesenie č. 196/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov o použití finančných prostriedkov
z MAS Malohont a to vo výške 100 tis. €, pričom ju nebudeme môcť čerpať
na športovú halu , ale dali by sa možno využiť v kultúrnom dome, kde by sa
zrekonštruovalo javisko, opony, lino, osvetlenie. Vo februári by mala byť
vyhlásená výzva.
Mgr. Zvarová - konštatovala, že v kultúrnom dome, tam je čo rekon štruovať,
suterén,

vzduchotechniku

a pod.

je

potrebné

vytvoriť

podm ienky

pre

nízkoprahové aktivity pre mládež.
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Čajko - vyjadril názor, že je potrebné ísť do takých akti vít, ktoré sú pre nás
prospešné.
Informáciu o použití finančných prostriedkov z MAS Malohont vzali poslanci
na vedomie a prijali poslanci uznesenie č. 197/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová - navrhla poslancom, aby sa z rezervného fondu kúpila
zametacia kefa, ktorá podľa prieskumu trhu stojí 900 € , nakoľko počt y
nezamestnaných

klesajú

a nemá

kto

zabezpečiť

čistotu

verejných

priestranstiev.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby sa z rezervného fondu zakúpila zametacia
kefa za 900 €?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 198/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – v rozpočte máme schválené z rezervného fondu 2244 € na
vybavenie športovej hal y a chceli by sme zakúpiť odvhčovače.
Po prerokovaní poslanci súhlasili so zakúpením.
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov, že v novembri končí funkčné
obdobie členom Rady škol y pri ZŠ s MŠ Vl. Mináča a tak je potrebné za
zriaďovateľa schváliť na ďalšie obdobie zástupcov do Rady škol y.
Po prerokovaní uvedeného návrhu boli navrhnutí do Rady škol y pri ZŠ s MŠ
Vl. Mináča v Klenovci zástupcovia za zriaďovateľa poslanci:
Mgr.

Dalibor

Ďuriš,

PhDr.Janka

Pohorelská,

Martin

Šte fánik

a Mgr.

Stanislava Zvarová.
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Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie, aby poslanci Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik a Mgr. Stanislava
Zvarová boli členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ Vl. Mináča
v Klenovci ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 199/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr Kaštanová

- informovala poslancov o plánovaných akciách, ktoré by

bolo potrebné spraviť a musíme sa zam yslieť pri zostavovaní rozpočtu nad:
- oprava a rekonštrukcia obecného úradu – výmena okien, stropy, kancelárie,
fasáda,
- havarijná situácia je v kultúrnom dome s kúrením,
- pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho domu,
- oprava cest y oproti kostolu a na ul. l.mája,
- oprava medziblokov na ul. SNP, prišli 2 ponuky na 80 a na 100 tis.€ (40 tis.
ž máme schválených)
- priestor pred obchodom na Sídlisku,
- čakáreň pred ordináciou detskej lekárky,
- zanesené sú potôčiky Klenov čok a Nová štvrť,
- stojiská na odpadové nádoby,
- vodovody na 3 uliciach (Červenej armády, Obrancov mieru a Partizánska)
- kotl y a kúrenia v základnej škole sú zastaralé,
- strecha nad hotelom je v zlom stave,
- musíme sa zam yslieť nad zberným dvorom,
- bude treba vymaľovať fasádu zdravotného strediska a domu služieb,
- oplotenie cintorína,
- v materskej škole sú rozbité panel y,
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- kanalizácia,
- kúpalisko,
- mali by sme dať do rozpočtu príspevky pre útulky, pre umiestnených
seniorov v zariadeniach a pre deti v detských domovoch.
Čajko - ohľadom medziblokov na ul. SNP upozornil na skutočnosť , že je už
pomerne vysoký dátum, aby sa tieto práce stihli urobiť pokiaľ nebude mrznúť ,
- vyjadril pochybnosť, či to bude vedieť firma spraviť, kedy nastúpi, pretože
v daždi sa tieto práce nebudú dať robiť,
- vyjadril názor, že môže sa robiť aj na etapy postupne medzi jednotlivými
bytovkami.
Štefánik - konštatoval, že peniaze môžu byť schválené.
Informáciu starostky obce vzali poslanci na vedomie.
11. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
INŠTAL Ján Parobek,s.r.o. Klenovec, 9.mája 2446 - žiadosť o odpredaj
nehnuteľnosti
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti na odpredaj neh nuteľnosti
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 žiadateľa Ján Parobek
INŠTAL s.r.o.

9.mája 2446,

Klenovec IČO:50720856 predaj nehnuteľnosti

vo vlastníctve obce a to parcel y registra E -KN číslo 4561 o rozlohe

6160 m 2

evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238 ako Trval ý trávny porast za cenu 720
+ 180 = 900 . - € .
Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č. 4/2020 zo dňa 7. 8. 2020
vypracovaným znalcom Ing. Igorom Kvetkom PhD. Kúpeľná 482/9, Revúca,
v ktorom bola určená mi nimálna cena pozemku 720,00 €.
Zámer predaja tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25. 6. 2020 uznesením č.
181/2020 a bol zverejnený na stránke obce od 1. 7. do 17. 7. 2020.
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Ako

prípad

osobitného

zreteľa:

Rozšírenie

podnikania

na

predávanom

pozemku, susediaci pozemok s pozemkom žiadateľa.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky , dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľnosti v zmysle §9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
INŠTAL

z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa
s.r.o.

9.mája

2446,

Klenovec

Ján Parobek

IČO:50720856

predaj

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely registra E -KN číslo 4561
o rozlohe

6160 m 2 evidovanú

v k.ú Klenovec na LV - 1238

ako Trvalý

trávny porast za cenu 720 + 180 = 900. - € ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 200/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Presun finančných prostriedkov rezervného fondu na opravu vonkajšej
omietky kultúrneho domu a zábradlia
Mgr Kaštanová - informovala o nutnosti presunu finančných prostriedkov
rezervného fondu na opravu vonkajšej omietky kultúrneho domu a zábradlia
vo výške 2700 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
vo výške 2 700 € na opravu vonkajšej omietky kultúrneho
domu a zábradlia?
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prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 201/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

GOSUN

s.r.o.

Námestie

slobody

13,

Zvolen

-

žiadosť

k zaradeniu

a zriadeniu elokovaného pracoviska EP Čakanovce č.28, 985 58 Radzovce

Mgr. Kováčová - predložila poslancom žiadosť GOSUN s.r.o. Námestie
slobody 13, Zvolen k zaradeniu a zriadeniu elokovaného pracoviska:
EP Čakanovce č.28, 985 58 Radzovce
ako súčasti Súkromnej základnej umelec kej škol y, Ul. 9.mája 718, 980 55
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 1.9.2021.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli ži adne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti GOSUN s.r.o. Námestie slobody
13, Zvolen k zaradeniu a zriadeniu elokovaného pracoviska:
EP Čakanovce č.28, 985 58 Radzovce
ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Ul. 9.mája 718, 980 55
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 1.9.2021?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 202/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na záver boli ešte raz predsed níčkou návrhovej komisie prečítané
všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
schválené.
Po ich odkontrolovaní starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala
poslancom za účasť

na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie

ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Štefánia Dovalová
Mgr. Dalibor Ďuriš

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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