ZÁPISNICA

Č. 15

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 8. 4. 2021
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Z á p i s n i c a

č í s l o 15

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 8. 4. 2021.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ospravedlnení: Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Mgr. Stanislava
Zvarová
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 od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Zloženie sľubu poslanca.
9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce.
10.Riešenie projektov rozvoja obce.
11.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
Predkladá : Lucia Parobeková
12.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
13.Rôzne.
14.Diskusia.
15.Kontrola schválených uznesení.
16.Záver.
Na základe predloženého návrhu 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

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Štefánia Dovalová,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD.

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Štefánia Dovalová,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD.

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 233/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie

Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla za člen ky návrhovej komisie
poslankyne PhDr. Janku Pohorelskú, Janu Mocnú a Ing. Štefániu Dovalovú.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Štefánia Dovalová,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD.

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Štefánia Dovalová,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD.

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 234/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Richarda
Bálinta

a Mgr. Dalibora Ďuriša.

Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 235/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
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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 28.1.2021 sú v splnené, resp. v plnení je uznesenie číslo
231/2021, pričom už treba urobiť inventarizáciu v dielni a vyradiť nepotrebný
inventár.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 236/2021, 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 , ktoré sa uskutočnilo 28.1.2021
a konštatovala, že :
- od 23.1. obec testuje občanov na COVID 19 každý týždeň v sobotu príp.
v piatok, pričom náklady na testovanie sú obci postupne preplácané,
-

pracovné

stretnutia

boli

doteraz

uskutočňované

prostredníctvom

videokonferencií, postupne už aj formou osobných stretnutí,
- od 2.2 sa uskutočňovali pracovné stretnutia ohľadom rekonštrukcie vodovodu
na ul. kpt.Nálepku a na výstavbu Zberného dvora,
- 3.2. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom zlepšenia podmienok pre
Súkromnú základnú umeleckú školu s riaditeľom školy pánom Gondom,
riaditeľkou ZŠ s MŠ Vl.Mináča Mgr. Ľubomírou Vančíkovou a vedením obce,
- 10.2. zasadala komisia obecného zastupiteľstva na posúde nie postupu obce
pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou „LED svietidlá pre modernizáciu
pouličného verejného osvetlenia“ v zložení Milan Čajko, Ing. Pavel Struhár,
Štefan Ištók, Roman Moncoľ, Ján Sihelský a Michal Píš, pričom sa urobil
prieskum trhu na výmenu osvetlenia,
- 17. a 24.2. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom odvozu kuchynského
odpadu s pánom Törkelym z fi Brantner a jarného zberu odpadu,
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- 18.2. sa zúčastnila starostka obce na zasadnutí Výboru pre otázky
zamestnanosti na úrade práce v Rim. Sobote,
- 2.3. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom rekonštrukcie vodovodu na
ul. kpt.Nálepku a Zberného dvora,
- 4.3. sa uskutočnilo rokovanie zamerané na riešenie likvidácie odpadov v obci,
- 5.3. za účasti predsedu BBSK pána Luntera, podpredsedu BBSK pána
Malatinca bol na pracovnom stretnutí prediskutovaný projekt spracovania vlny
na stupách,
- 15.3. na obecnom úrade zasadal krízový štáb za účasti riaditeľky RÚVZ
v Rim. Sobote MUDr. Majanove j, zástupcov Zdravých regiónov a zástupcov
obecného úradu Mgr. Kaštanovej, Mgr. Kováčovej a Martina Štefánika,
- 23.3.zasadal výbor pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Rim. Sobote,
- 23.3. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom Zberného dvora,
- každý týždeň pracujeme na príprave testovania občanov,
- podali sme projekt Osobnosti obce,
- podali sme znova projekt WIFI pre Teba,
- vodovod na ul. kpt.Nálepku, Fučíkovej a 9.mája (vodárne StVaK) všetky by
sa mali zrealizovať tento rok,
- pripravuje sa projekt na výmenu medziblokov na ul. SNP a operného múru na
ul. 1.mája,
- skončil projekt Opatrovateľská služba a pokračuje KC a TSP,
- pripravuje sa projekt na rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho
domu,
- obecná polícia sa zaober á poriadkom okolo stojísk,
- pripravuje sa výmena okien na obecnom úrade,
- dali sme ponuku na asfaltovanie vstupov do materskej školy

a chýbajúci

asfalt sa dá na ul. 9.mája,
- pripravuje sa rekonštrukcia pamätníka z 1. a 2. svetovej vojny na námestí, na
ktorý sme dostali 9200€,
- pripravuje sa už spomínaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci,
-

pripravili

sme

a doručili

pozdravy

s malými

darčekmi

pre

učiteľov

a nepedagogických pracovníkov v obci pri príležitosti Dňa učiteľov,
- urobili sme údržbu ci est po zimnom posype a čistenie obecných plôch vedľa
ciest a pod elektrickým osvetlením,
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- neustále riešime poruchy osvetlenia a obecného rozhlasu,
Ako starostka obce konštatovala v bode rôzne podá bližšie informácie
k niektorým projektom.
Uvedenú správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 237/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.

8.Zloženie sľubu poslanca .
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov o písomnom vzdaní sa poslaneckého
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Klenovec pána Martina
Štefánika, ktorý je od 1.2.2021 zamestnancom obce v pozícii člena obecnej
polície
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.
Mgr. Kaštanová - konštatovala, že na základe v ýsledkov volieb zo dňa
10.11.2018 do orgánov samosprávy obci s najvyšším počtom hlasov 4 19
následne po zložení sľubu stáva poslankyňa PhDr. Blažena Hrušková, bytom
Klenovec, 9.mája 803.
Následne PhDr. Blažena Hrušková zložila do rúk starostky obce Mgr. Zla ty
Kaštanovej sľub poslanca, ktorý tvorí prílohu k tejto zápisnici a prevzala si
z rúk starostky obce osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Klenovec.
Mgr. Kaštanová – poďakovala za niekoľkoročnú prácu poslancovi Martinovi
Štefánikovi v prospech občanov obce aj ako zástupcovi starostky obce,
- starostka obce zablahoželala PhDr. Blažene Hruškovej k zvoleniu za
poslankyňu obecného zastupiteľstva a popriala jej mnoho zdravia a síl pri
vykonávaní poslaneckej funkcie.
K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 238/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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9.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku obce.
Mgr. Kaštanová - na základe všetkých skutočností starostka poverila poslanca
Milana Čajku zastupovaním starostky obce Klenovec .
Uvedenú skutočnosť vzali poslanci na vedomie a prijal uznesenie číslo
239/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Poverenie

poslanca

obecného

zastupiteľstva,

ktorý

bude

oprávnený

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Kaštanová - starostka obce poverila poslankyňu PhDr. Janku Pohorelskú
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a od s. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .
K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 240/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Schválenie sobášiaceho
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla poslanca Milana Čajku zástupcu
starostky obce Klenovec v zmysle § 4 ods.1 zákona č.36/2005 Z.z. o rodine na
vykonávaním občianskych obradov do konca funkčného obdobia t.j. do roku
2022 .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie sobášiaceho poslanca Milana Čajku, aby
v zmysle v zmysle § 4 ods.1 zákona č.36/2005 Z.z. o rodine
vykonával občianske obrady do konca funkčného obdobia t.j.
do roku 2022?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 241/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Doplnenie komisie školstva, športu a kultúry
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla doplnenie komisie školstva, športu
a kultúry o poslankyňu PhDr. Blaženu Hruškovú.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za doplnenie komisie školstva, športu a kultúry
o poslankyňu PhDr. Blaženu Hruškovú ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 242/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
10.Riešenie projektov rozvoja obce .
Mgr. Píš - predložil poslancom odporúčanie komisie na posúdenie postupu
pri verejnom obstarávaní materiálu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
v obci, ktorá sa začala už pred 2 rokmi a jedná sa o dokončenie rekonštrukcie
v obci, ktoré vzali poslanci na vedomie. Dôvodová správa a zápisnica zo
zasadnutia komisie na posúdenie postupu obce pri obstarávaní zákazky s nízkou
hodnotou „LED svietidlá pre modernizáciu pouličného verejného osvetlenia“
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov o tom, že ročná úspora od budúceho
roka by mala byť asi 7 tis.€.,
- pri rekonštrukcii sa počíta s doplnením osvetlenia na tmavých miestach na ul.
kpt.Nálepku pri dome Trenčínovcov a Tomovcov, osvetlenie garáží na ul.
Sládkovičovej.
Po prerokovaní návrhu poslancami a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie :
a) zámer dokončenia rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci,
b) použitie prostriedkov vo výške 14 000, -€ z rezervného fondu obce
vytvoreného v roku 2019 na úhradu prvej splátky zmluvnej ceny za
svietidlá

pre rekonštrukciu

zmluvnej

ceny

za

verejného

montážny

materiál

osvetlenia

v obci

a na úhradu

pre rekonštrukciu

verejného

osvetlenia v obci,
c) vyčlenenie prostriedkov vo výške 8 250, -€ na úhradu druhej splátky
zmluvnej

ceny

za

svietidlá

pre rekonštrukciu

verejného

osvetlenia

v rozpočte obce na rok 2022 a vo výške 8 250,-€ na úhradu tretej splátky
zmluvnej

ceny

za

svietidlá

pre rekonštrukciu

verejného

osvetlenia

v rozpočte obce na rok 2023 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 243/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Ing. Trnavský – informoval poslancov o nutnosti vytypovať parcely na
vybudovanie

kompostoviska

a zberného

dvora

a

predložil

poslancom

odporúčanie komisie na posúdenie a schválenie:
a) zámer vybudovať kompostovisko a zberný dvor na obecnej parcele registra
E-KN 1919/11,
b) zapracovanie zámeru vybudovania kompostoviska a zberného dvora na
parcele registra E-KN 1919/11 do územného plánu obce Klenovec.
Čajko – konštatoval, že obec nemá iný vhodný pozemok na vybudovanie
uvedeného zámeru,
- hygiena mala výhrady aj k vybudovaniu prístrešku na parcele oproti
modlitebni BJB,
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Mgr. Kaštanová - toto je jediný vhodný pozemok, musíme niečo v tejto oblasti
spraviť, pretože máme vytriedenosť odpadu 15%, pričom Tisovec má už teraz
55%, k čomu im dopomohlo vybudovanie kompostoviska,
- z Majera sme dali preč veľkokapacitný kontajnér, nevyzeralo to dobre, dali
sme tam 1100 l kontajnéry, musíme zabezpečiť zberný dvor, aby ob čania mohli
triediť, pretože sa nedoplatíme za smeti,
- nemôžeme zavolať projektantov, pokiaľ nepoznáme váš názor,
- sme zaviazaní, že musíme každým rokom ma ť väčšiu a väčšiu vytriedenosť,
- technické služby Hnúšťa nám už nevozia odpad a tým sa navýšili výdavky za
odvoz a uskladnenie smetí,
- problém je aj s bioodpadom, zabezpečili sme kompostéry na bioodpad,
Čajko – keď bude zberný dvor, vyrieši sa situácia aj so zrušenými
veľkokapacitnými kontajnérmi.
Po prerokovaní návrhu poslancami a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie :
a) zámeru vybudovať kompostovisko a zberný dvor na
obecnej parcele registra E -KN 1919/11,
b) zapracovanie zámeru vybudovanie kompostoviska
a zberného dvora na parcele registra E -KN 1919/11 do
územného plánu obce Klenovec ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 244/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Parobeková Lucia, hlavná kontrolórka obce - predložila poslancom správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 .
Správu vzali poslanci bez pripomienok na vedomie a k uvedenému bodu
prijali uznesenie číslo 245/2021 , ktoré tvorí prílohu k tejto

programu
zápisnici.

12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Neboli žiadne.

13. Rôzne

Kristína Bálintová – dožitie sa 100 rokov našej občianky.

Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že naša občianka Kristína Bálintová sa
dožila v mesiaci marec významných 100 rokov.

Informatívna správa o sčítaní domov, bytov a obyvateľov v obci Klenovec
k 31.3.2021.
Mgr. Píš - predložil poslancom informatívnu správu o sčítaní domov, bytov
a obyvateľov v obci Klenovec k 31.3.2021.
Poslanci vzali správu na vedomie prijali uznesenie číslo 246/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Ponuka

spoločnosti

Brantner

Gemer

s.r.o.

na

zber

biologicky

rozložiteľného kuchynského odpadu od 1.7.2021.
Ing. Trnavský - predložil poslancom ponuk y spoločností na zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu, z čoho najvýhodnejšia z dodaných ponúk
je ponuka fi Brantner Gemer s.r.o. na zber BRO od 1.7.2021,
- pokryli by sa ul. Sládkovičova, Malinovského a SNP.
11

Mgr. Kaštanová – podrobne informov ala poslancov o podmienkach zberu
BRO,
- aj týmto riešení m by sa malo znížiť % odpadu v obci.
Po prerokovaní návrhu poslancami a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie ponuk y spoločnosti Brantner Gemer
s.r.o. na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
od 1.7.2021 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 247/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu

Ing.

Trnavský

–

predložil

poslancom

návrh

na

použitie

finančných

prostriedkov vo výške 5 000 € z rezervného fondu za rok 2019 na vybudovanie
sociálnych zariadení, vodovodnej a kanalizačnej prípojky do budovy diel ní
v Základnej škole v Klenovci,
- priestory bude využívať základná škola aj základná umelecká škola.
Po prerokovaní návrhu poslancami a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu neboli vznesené už žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie použitia finančných prostriedkov vo výške
5 000 € z rezervného fondu za rok 2019 na vybudovanie
sociálnych zariadení, vodovodnej a kanalizačnej prípojk y do
budovy dielní v Základnej škole v Klenovci?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 248/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Mgr. Kaštanová - navrhla poslancom použitie finančných prostriedkov vo
výške odhadovaných 5 000 € z rezervného fondu za rok 2019 na rekonštrukciu
klenbového kamenného mostu na Ráztočnom, pričom by sa táto pamiatka
zachránila a o tejto rekonštrukcii sme už v minulosti hovorili.
Po prerokovaní návrhu poslancami a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použiti a finančných prostriedkov vo
výške 5 000 € z rezervného fondu za rok 2019 na
rekonštrukciu klenbového kamenného mostu na Rázto čnom?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 249/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie finančných prostriedkov vo výške 500 € na zhotovenie novej sochy
Jánošíka na Vepri
Mgr. Kaštanová - navrhla poslancom použitie finančných prostriedkov vo
výške 500 € ako príspevok n a zhotovenie novej sochy Jánošíka na Vepri, ktoré
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budú zaslané na transparen tný účet obce Rimavské Zalužany založený výlučne
na zbierku,
- pričom verejnú zbierku vyhlásila obec Rimavské Zalužany, OZ Rodon
a Štátne lesy SR, socha bude v k.ú. Klenovec a tak by nebolo pekné, keby sme
neprispeli na zhotovenie so chy.
Čajko – informoval, že socha už je pred dohotovením a podľa podmienok bude
osadená na Vepri.
Po prerokovaní návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému návrhu neboli
vznesené už žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitie finančných prostriedkov vo
výške 500 € na zhotovenie novej sochy Jánošíka na Vepri,
ktoré budú zaslané na transparentný účet obce Rimavské
Zalužany?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 250/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2019

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že zostatok na rezervnom fonde za
rok 2019 je ešte 96 064 €,
- z toho sa dalo 5 tis. na most na Ráztočnom a 5 tis. do ZŠ do dielní,
- ďalej starostka obce navrhla poslancom použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2019 v sume :
a) 20 000 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu (hlavne Nová štvrť)
b) 2 000 € na zakúpenie (doplnenie) kamier,
c) 56 000 € na rekonštrukciu medziblokov na ul. SNP , ktoré sú už v havarijnom
stave.
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Po prerokovaní a na základe skutočnosti, že k uvedenému návrhu poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Poslanci

hlasovali

za

každý

návrh

použi tia

finančných

prostriedkov

z rezervného fondu za rok 2019 osobitne.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2019 v sume :
a) 20 000 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu,
b) 2 000 € na zakúpenie (doplne nie) kamier,
c) 56 000 € na rekonštrukciu medziblokov na ul. SNP ?

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 251/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Ďalej starostka obce informovala poslancov, že v rezervnom fonde 260 tis. €
by mal byť rezervný fond za rok 2020 a bude urobiť:
- oporný múr na ul. 1.mája - 20 tis. €,
- chodník okolo materskej školy,
- doasfaltovať a doriešiť na ul. 9.mája pri Miroslavovi Ulickom, ponuka je 7
tis.€,
- doasfaltovať chodník ku materskej škole, ponuka je na 9 tis.€,
- príjazd ku športovej hale, ponuka je na 7 700 €,
- príjazd ku starej fare za kostolom, ponuka je 1700 €,
- celá ponuka je 25 tis.€.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klenovec 2020 2024.
Mgr. Píš - predložil poslancom na prerok ovanie Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klenovec 2020 -2024 a dôvodová správa
k Programu tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Po prerokovaní návrhu a na základe skutočnosti, že poslanci nevzniesli žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Klenovec 2020 -2024?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie číslo 252/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

14.Diskusia:
PhDr. Hrušková - požiadavka obyvateľov ulíc Nová štvrť a 9.mája na
rokovania so zástupcami COOP Jednota ohľadom znovuotvorenia predajne
Potravín na Majeri, ktorá občanom spomínaných ulíc veľmi chýba, nakoľko sa
jedná o seniorov, ktorý je od 1/2020 zrušený,
- toto by mala byť iniciatíva zo strany obce voči COOP Jednote,
- taktiež poukázala aj na budovu COOP Jednoty pri vstupe do obce, ktorá
postupne chátra,
- poukázala na skutočnosť, ako keby sme sa vracali do 50-tych rokov,
- toto by mala byť posledná možnosť a pokus o znovuotvorenie predajne, hoci
sme sa občania bývajúci v tejto oblasti písomne ohradili proti zatvoreniu
predajne,
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- požiadala o zakotvenie svojej požiadavky aj do uznesenia obecného
zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o krokoch obce, ktoré boli vyvinuté
už v minulosti zo strany vedenia obce vo veci zachovania predajní v obci,
- vedenie COOP J ednoty je ochotné dať priestory predajne do prenájmu,
- poukázala na skutočnosť, že obč ania si idú na autách, resp. na taxíku do
obchodných reťazcov do Hnúšti, do Rimavskej Soboty na veľké týždenné
nákupy,
- oslovíme vedenie COOP Jednoty listom, ale nedávam veľkú šancu tomu, aby
znovuotvorili predajňu na Majeri, nakoľko ja som s nimi jednala ešte pred
uzavretím tejto predajne, ale nebolo v našich silách zmeniť ich rozhodnutie.
Pripomienku poslankyne PhDr. Blaženy Hruškovej vzali poslanci na vedomie a
prijali uznesenie číslo 253/2021 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na záver boli predsedníčkou návrhovej komisie ešte raz prečítané všetky
uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Po odkontrolovaní schválených uznesení starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová
pripomenula,

že

sa

stretneme

na

zasadnutí

obecn ého

pravdepodobne koncom mája, poďakovala poslancom za účasť

zastupiteľstva
na zasadnutí

obecného zastupiteľstva , a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Richard Bálint
Mgr. Dalibor Ďuriš
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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