ZÁPISNICA

Č. 28

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 23. 10. 2018
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Z á p i s n i c a

č í s l o

28

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 23.10.2018.
Prítomní: 11 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 zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne

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 monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce Klenovec
k 30.6.2018.
Ing. Viktória Lojková
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing.Mario Trnavský
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesení.
13. Záver.
Na základe predloženého návrhu a na základe skutočností, že nikto z poslancov
nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom 28. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Klenovec ?
prítomní

9

Ri c har d B ál i nt, I n g . Ed i ta B ar to vá, M gr.E v a B r n d iaro vá, Mi la n Č aj ko ,
Mg r .D al ib o r Ď ur i š, P hD r.J an k a P o ho rel s k á, J U D r. P av el S tr u hár, Mar ti n
Šte f á ni k , M gr . S ta n is la v a Zvar o vá ,

za

9

Ri c har d B ál i nt, I n g . Ed i ta B ar to vá, M gr.E v a B r n d iaro vá, Mi la n Č aj ko ,
Mg r .D al ib o r Ď ur i š, P hD r.J an k a P o ho rel s k á, J U D r. P av el S tr u hár, Mar ti n
Šte f á ni k , M gr . S ta n is la v a Zvaro vá ,

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 539/2018, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: PhDr.
Janka Pohorelská , Ing. Edita Bartová a Richard Bálint.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzni esli žiadne pripomienky, dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

9

Ri c har d B ál i nt, I n g . Ed i ta B ar to vá, M gr.E v a B r n d iaro vá, Mi la n Č aj ko ,
Mg r .D al ib o r Ď ur i š , P hD r.J an k a P o ho rel s k á, J U D r. P av el S tr u hár, Mar ti n
Šte f á ni k , M gr . S ta n is la v a Zvaro vá ,

za

9

Ri c har d B ál i nt, I n g . Ed i ta B ar to vá, M gr.E v a B r n d iaro vá, Mi la n Č aj ko ,
Mg r .D al ib o r Ď ur i š, P hD r.J an k a P o ho rel s k á, J U D r. P av el S tr u hár, Mar ti n
Šte f á ni k , M gr . S ta n is la v a Zvaro vá ,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 540/2018, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Mgr. Eva
Brndiarová a Martin Štefánik.
Určených

overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému

bodu programu prijali uznesenie č. 541/2018, ktoré tvorí prílohu k tejt o
zápisnici.

5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
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Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia:
-

bola podaná žiadosť na poskytnutie nenávratného príspevku na podporu
poskytovanie opatrovateľskej služby,

-

po rozdelení rezervného fondu sa už zrealizovali takmer všetky akcie.

Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 542/2018, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila PhDr. Katarína Zamborová.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová - predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti obecného
úradu od posledného z asadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
27. 8. 2018 a bola zameraná na nasledovné aktivit y:
- 27.8. zasadala Rada ZMOGaM v Rimavskej Sobote,
- 28.8.sa uskutočnilo rokovanie so zástupcom CEROGEMA v Rim. Sobote,
- 29.8. na oslavách venovaným 7 4. výročiu SNP vystúpila skupina Sčamba
a veteráni,
-

30.8.

sa

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

so

zástupcami

medi cínsko-

preventívnej spoločnosti ohľadom bezpečnosti na obecnom úrade,
- 31.8.bolo uskutočnené pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ a MŠ V.Mináča
Klenovec,
- 3.9. sa otvorenia nového školského roka zúčastnila starostka obce,
- 5.9. Okresný úrad v Rim. Sobote zorganizoval školenie starostov obcí
ohľadom komunálnych volieb,
- 8.9. sa v Športovej hale uskutočnil prvý bedmintonový turnaj,

ktot ý

zorganizoval poslanec Richard Bálint
- 17.9. zložili sľub členovia miestnej volebnej komisie,
- 23.10. zložili sľuby členovia okrskových volebných komisií,
- 24.9. sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Úrade práce v Rim. Sobote,
- 25.9. zasadal Mikroregión Sine c-Kokavsko v Hnúšti,
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- 1.10. sa starostka obce zúčastnila pracovného stretnutie ohľadom nových
výziev v Bratislave,
- 8.10.zasadala Rada ZMOGaM -u v Rim. Sobote,
- 15.10. sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami firmy STEFE,
- 18.10. sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote uskutočnilo slávnostné
zasadnutie predstaviteľov samosprávy,
- 21.10. sme si pripomenuli 30 .výročie založenia speváckeho zboru ECAV
v Evanjelickom kostole,
- pri príležitosti Mesiaca úct y k starším

prijalo vedenie obce pozvanie do

klubu dôchodcov.
Od posledného zasadnutia boli zorganizované nasledovné investičné aktivit y:
-

čiastočne bol urobený chodník na ul. Obrancov mieru a chodník na ul.
Sládkovičovej je pripravený na realizáciu,

-

uskutočnila sa výmena okien a dverí, ktoré boli schv álené,

-

urobila sa oprava kanálov,

-

vyasfaltovala sa ulica Klenovčok,

-

vymenili sa svetlá na verejnom osvetlení dnes prišli posledné kamery,
ktoré budú postupne spojazdnené.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a poslanci prijali uznesenie číslo
543/2018, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

7.

Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.

8.

Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce Klenovec

k 30.6.2018
Ing. Lojková – predložila na prerokovanie poslancom monitorovaciu správu
o plnení rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2018.
Monitorovacia správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
K monitorovacej správe poslanci nevzniesli žiadne pripomienky.
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Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2018 vzali
poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali

uznesenie č.

544/2018, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Ing. Trnavský – predložil poslancom žiadosť na odpredaj

nehnuteľnosti

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
Máriu Kochanovú

Jána Švermu 455,

980 55 Klenovec v 1/3

Miroslava Kochana

Jána Švermu 455,

980 55 Klenovec v 1/3

Editu Bartovú

9.mája 799,

980 55 Klenovec v 1/3

a to nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
o rozlohe

parcelu registra

E -KN číslo 1170

1 064 m 2 evidovanú na LV 4336 v k.ú Klenovec ako Zastavané

plochy a nádvoria v spoluvlastníckom podiele ½ za celkovú cenu 1,00 - €.
Zámer predaja tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 8. 2018 uznesením č. 526/2018
a je zverejnený na stránke obce od 11.9.2018.
Zdôvodnenie osobitného zret eľa: Majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho
stavu, ktorým je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúcich.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Ing. Štefáni a
Dovalová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa pre
Máriu Kochanovú

Jána Švermu 455,

980 55 Klenovec v 1/3

Miroslava Kochana

Jána Švermu 455,

980 55 Klenovec v 1/3

Editu Bartovú

9.mája 799,

980 55 Klenovec v 1/3

a to nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
o rozlohe

parcelu registra

E -KN číslo 1170

1 064 m 2 evidovanú na LV 4336 v k.ú Klenovec ako Zastavané

plochy a nádvoria v spoluvlastníckom po diele ½ za celkovú cenu 1,00 - €?
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prítomní

11

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

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 545/2018, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Ing. Jaroslav Jáchim, Klenovec – žiadosť na ukončenie n ájmu predajných
priestorov v hasičskej zbrojnici
Ing. Trnavský –

predložil poslancom žiadosť Ing. Jaroslava Jáchima na

ukončenie nájmu predajných priestorov v hasičskej zbrojnici, k

31.10.2018,

ktorý bol schválený na základe uznesenia obecného zastup iteľstva zo dňa
16.2.2017 č. 342/2017

a nájomnej zmluvy č. 1/2017

od

1. 3. 2017

z osobných dôvodov, nakoľko končí s podnikateľskou činnosťou.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Ing. Jaroslava Jáchima na
ukončenie nájmu predajných priesto rov v hasičskej zbrojnici,
k 31.10.2018?
prítomní
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Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr.Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia
Dovalová,Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová,

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 546/2018 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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12. R ô z n e
Žiadosť o NFP na realizáciu projektu WiFi pre Klenovec
Mgr. Píš – predložil poslancom na prerokovanie žiadosť o NFP na realizáciu
projektu WiFi pre Klenovec v rámci výzvy OP II-2018/7/1-DOP

na Úrad

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský
orgán OP Integrovaná infraštruktúra,
-

maximálne
až do výšky

celkové
750 €,

spolufinancovanie
t.j.

projektu

5% z maximálnych

zo strany

celkových

žiadateľa

oprávnených

výdavkov na projekt v rámci výzvy,
-

financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi

celkovými

výdavkami

projektu

a celkovými

oprávnenými

výdavkami projektu.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
PhDr. Zamborová – mala dotaz akým kľúčom boli vyberané prístupové b ody.
Štefánik – odpovedal, že to sú hlavne verejné priestranstvá, prístupné
občanom, ale aby nezaberali rodinné domy.
Bálint – mal dotaz ohľadom interiérového bodu v športovej hale.
Čajko – pripomienkoval pokrytie športovísk, nakoľko tam by sa hlavne malo
športovať.
Mgr. Píš – vysvetlil náklady na prevádzku, pričom káblovačka od materskej
škol y sa čiastočne zaplatí.
Bálint – vyjadril podporné stanovisko pre WiFi, pričom inde je to už
samozrejmé.
Nakoľko k uvedenému návrhu a k navrhovaným vybrat ým prístupovým bodom
pre WiFi poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu
WiFi pre Klenovec v rámci výzvy OPII -2018/7/1-DOP na Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán
OP Integrovaná infraštruktúra,
-

maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa
až do výšky 750 eur, t.j. 5% z maximálnych celkových oprávnených
výdavkov na projekt v rámci výzvy,

-

financovanie
rozdiel

neoprávnených

medzi

celkovými

výdavkov
výdavkami

projektu

predstavujúcich

projektu

a celkovými

oprávnenými výdavkami projektu?
prítomní
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Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr.Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia
Dovalová,Mgr.Dalibor Ďuriš, PhDr.Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová, PhDr. Katarína Zamborová,

za

11

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 547/2018 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

14. Diskusia.
PhDr.Zamborová – mala dotaz ohľadom asfaltovania ul. Klenovčok , nakoľko
bolo vyasfaltované len po Demeovcov, ale nie až po Vančíkovcov , kde je
koniec ulice a taktiež pripomienkovala kvalitu asfaltovania ulice, nakoľko sme
schválili celú ulicu a nie len časť.
Poslankyni odpovedali na dotaz Ing. Trnavský a zástupca starostky Štefánik,
v tom zm ysle, že nie je problém, ak bude treba túto ulicu doasfaltovať.
PhDr. Pohorelská – konštatovala, že pripomienky z komisie školstva a kultúr y
boli prerokované s vedením obce.
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Bálint – informoval o plánovanom turnaji , na ktorom sa zúčastnilo asi 25 detí
takmer z celého Slovenska, kde nastal jeden problém, kde asi po 3 hodinách sa
vytvorila rosa, ale pustila sa ventilácia a vyvetralo sa.
Poďakoval starostke obce, že otvorila turnaj, doniesla

deťom sladkosti

a konštatoval, že chystajú už nový plán turnajov na budúci rok, treba povedať,
že športová hala je života schopná, sú tam nejaké maličkosti, ale to nie je
problém.
V budúcnosti bude treba riešiť svetlá v športovej hale.
Mgr. Kaštanová – informovala, že pán Koncuriak sa stará o športovú halu,
Mgr. Píš – informoval o výstavbe detského ihriska v materskej škole, kde
máme finančnú spoluúčasť, mali sme kontrolu, cez ktorú sme prešli.
15. Schválenie uznesení .
Na záver boli ešte raz predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky
uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za aktívnu účasť na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva počas celého volebného obdobia, pozvala
poslancov na slávnostné ukončenie volebného obdobia do obradnej miestnosti obce
Klenovec a posledné pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Brndiarová
Martin Štefánik
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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