ZÁPISNICA

Č. 20

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 15. 3. 2022

1

Z á p i s n i c a

č í s l o 20

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 15. 3. 2022.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ospravedlnení poslanci: In g. Štefánia Dovalová, Jana Mocná,
Mgr. Stanislava Zvarová.
Zasadnutie

obecného

zastupite ľstva

otvorila

a viedla

Mgr.

Zlata

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

návrhom

programu zasadn utia, ktorý je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Klenovec a rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2021 .
Predkladá: Ing. Viktória Lojková a Lucia Parobeková
9. Prerokovanie návrhu príloh č. 3 a 4 k VZN č. 2/2020.
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
10.Prerokovanie návrhu na rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
11.Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec za rok 2021
Predkladá: Lucia Parobeková
12.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Predkladá: Ing. Trnavský a Ing. Lojková
13.Rôzne.
14.Diskusia.
15.Kontrola schválených uznesení
16.Záver.
Na

základe

predloženého

návrhu

a skutočnosti,

že

nikto

z poslancov

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

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištok,
PhDr. Janka Pohorelská

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištok,
PhDr. Janka Pohorelská

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 329/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová - do návrhovej komisie navrhla starostka obce poslancov:
Štefana Ištoka, Ing. Tomáša Figuliho a Richarda Bálinta.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištok,
PhDr. Janka Pohorelská

za

6

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištok,
PhDr. Janka Pohorelská

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 330/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan cov: PhDr. Janku
Pohorelskú a Mgr. Dalibora Ďuriša.
Určených

overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému

bodu programu prijali uznesenie číslo 331/2022, 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 prijaté na minulom
zasadnutí dňa 16.12.2021, ktorého hlavnou náplňou bolo schválenie rozpočtu
na rok 2022:
- uznesenie č. 323/2022– príspevok na stravovanie dôchodcom - plní sa,
- uznesenie č. 325/2022- poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ V.Mináča
na preklenutie časového nesúladu - splnené,
- ostatné uznesenia boli splnené.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie číslo 332/2022, 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

16.12.2021:
- 21.12.- starostka obce bola podpísať zmluvu na MIRI v Bratislave ohľadom
výstavby chodníka v Pasiečke,
-

bolo

zabezpečené

očkovanie

v spolupráci

so

Zdravými

regiónmi ,

s Poliklinikou v Hnúšti, SOŠ a obcou Utekáč,
- od 1.1.2022 bola zavedená zmena pracovnej doby v komunitnom centre,
pričom budú viac hodín pracovať popoludní,
- uskutočnili sa pracovné stretnutia ohľadom vodovodu na ul. Fučíkovej ,
- uskutočnilo sa opakované verejné obstarávanie ohľadom výstavby vodovodu
na ul. kpt.Nálepku,
- 20.1. bolo uskutočnené on -line vypočutie ohľadom 43. ročníka GFMS Klenovskej rontouky v Bratislave, spoločne aj s vedením GMOS v Rim. Sobote
kde sa zúčastnila starostka obce, jej zástupca a Mgr. Stanislava Zvarová,
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- 20.1. - taktiež za účasti starostky obce zasadal Výbor zamestnanosti na Úra de
práce v Rim. Sobote,
- uskutočnilo sa niekoľko pracovn ých stretnutí ohľadom Zberného dvoru,
-

na pracovnom stretnutí s riaditeľkou základnej škol y vedenie obce riešilo

situáciu a problém y, ktoré sú v základnej škole a v materskej škole,
- 4.2. so zástupcom Zdravé regióny Petrom Hroncom starostka obce r iešili
problém y

v rómskej

osade

a chce

prísť

aj

na

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva,
- uskutočnilo sa pracovné stretnutie so zástupcom firm y Renovia ohľadom
asfaltovania ul. 1.mája a chodníka v Pasiečke,
- taktiež bolo prediskutované aj asfaltovanie od Starého námestia po základnú
škol príp. až po Majer, čo V ÚC schválila vo svojom rozpočte,
- 15.2. v Rimavskej Sobote zasadala Rada ZMOGaM -u za účasti starostk y
obce,
- 18.2.

-

sa

uskutočnilo

pracovné

s tretnutie

s pracovníčkami

Sociálnej

poisťovne ohľadom kontrol y,
- 18.2. - sa starostka obce zúčastnila na zasadnutí Výboru zamestnanosti na
Úrade práce v Rim. Sobote,
- na pracovnom stretnutí so zástupcom fi Gallileo bola prediskutovaná otázka
montáže novej elektronickej úradnej tabule,
- 7.3. - sa na pracovnom stretnutí so zástupcom fi Kronospan s.r.o. Zvolen
prediskutovala otázka zhodnotenie drevného odpadu v obci,
- 7.3. - sa uskutočnilo aj stretnutie predsedov komisií ohľadom dotácií
z rozpočtu obce,
-

9.3.

–

v Rimavskej

Bani

sa

starostka

obce

zúčastnila

na

zasadnutí

Mikroregiónu Sinec-Kokavsko,
- v priebehu mesiaca spoločenské organizácie v obci uskutočnili výročné
schôdze, na ktorých sa zúčastnila starostka obce .
Od januára sa pripravovali verejné obst arávania a prieskum y, pričom niektoré
sú už ukončené a na niektorých sa ešte pracuje :
- chodník ul. 9.mája – hotové
- rigol Nová štvrť – pripravuje sa
- chodník Pasiečka – hotové
- kultúrny dom – pripravené
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- projektová dokumentácia na oporný múr pod cintorínom – pripravuje sa
- vodovod ul. kpt.Nálepku - hotové
- odvoz bioodpadu a kuchynského odpadu – ukončené
- zberný dvor – pripravuje sa
- ihrisko v Pasiečke – pripravuje sa
Bolo dokončené:
- nový rošt v Dolinke, urobia sa ešte hrádzky,
- nová zasadačka, kde boli TSP a im sa vytvorila nová kancelária v priestoroch
komunitného centra,
- opravila sa padajúca omietka na predajni u Silvii Hanzelovej,
- v oprave je V3S a plošina,
- prepojenie na Centrálny register zmlúv priamo z našej web stránky,
- doplnené rošt y, vjazdy do dvorov na ul. 9.mája,
Správu

o činnosti

obecného

úradu

vzali

poslanci

na

vedomie

a prijali

uznesenie číslo 333/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov.
PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom asfaltovania len časti cest y na ul.
9.mája a nie celej.
Mgr. Kaštanová – odpovedala, že podľa vyjadrenia správcu ciest, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov asfaltovali len najhoršie úseky.
8. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Klenovec a rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2021 .
Ing. Lojková - predložila poslancom návrhu Záverečného účtu obce Klenove c
a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 , ktorý bol zverejnený v zákonom
stanovenej lehote na webovej stránke obce.
Konštatovala, že záverečný účet obce Klenovec - za rok 2021 bol spracovaný v
zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..
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Obec je povinná po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o
rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie
obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo je povinné prerokovať návrh
záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po upl ynutí rozpočtového
roka.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa o 17,10 hod. dostavil poslanec Ing.
Pavel Struhár, PhD.
Poslanci vzali na vedomie splnenie všetkých podmienok pre schválenie
záverečného

účtu

obce,

a to

zverejnenie

záverečného

účtu

v zákonom

stanoveným spôsobom a stanovenej lehote.
Lucia Parobeková, hlavná kontrolórka - predložila poslancom stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2021 ,
ktoré je spracované písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Predmetné stanovisko vzali ktoré vzali poslanci na vedomie.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa o 17.15 hod. dostavila poslankyňa
PhDr. Blažena Hrušková.
Nakoľko k uvedenému bodu programu poslanci nevzniesli žiadne pripomienk y
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie záverečn ého účtu obce Klenovec za rok
2021 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
- celoročné hospodárenie bez výhrad podľa § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- použitie prebytku hospodárenia vo výške 158 256,15 EUR na tvorbu
rezervného fondu ?
prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Štefan Ištok, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 334/2022, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie návrhu príloh č. 3 a 4 k VZN č. 2/2020.
Ing. Lojková - informovala poslancov, že prílohy č. 3 a 4 - výška dotácií bola
vyčíslená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.
z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu detí (podľa stavu k 15. 9.
2021), hodnot y koeficientu z prílohy č. 3 Nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a
hodnot y jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2022 a predložila
poslancom na prero kovanie návrh príloh č. 3 a 4 k VZN č. 2/2020

o určení

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škol y a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce nasledovne:
-dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a
školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka v eurách na rok

Materská škola a ŠJ – elokované
pracovisko
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
V.Mináča v Klenovci
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ V.
Mináča v Klenovci

3 513,91 €
279,07 €
999,99 €

- dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na žiaka súkromnej základnej
umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej fyzickej
a právnickej osoby
Kategória škôl
a školských zariadení

Počet žiakov k 15. 09.

Súkromná základná
škola – individuálna
forma
Súkromná základná
škola – skupinová forma

42

Dotácia na mzdy
a prevádzku na 1 žiaka
v eurách na rok
1 450,89 €

68

473,76 €

2021

Nakoľko k uvedenému bodu programu poslanci nevzniesli žiadne pripomienk y
dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu príloh č. 3 a 4 k VZN č. 2/2020 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
tak, ako bolo predložené v návrhu?
prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Štefan Ištok, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 335/2022 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10.Prerokovanie návrhu na rozpočtové opatrenie č. 1/2022.

Ing.Lojková - ozrejmila poslancom, že rozpočtové opatrenie je v zmysle
ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účel y tvorby p eňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona a
predložila poslancom na prerokovanie návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022
v zm ysle § 14 ods. 2 písmen c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. - povolené prekročenie a viazanie
výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, a to:
príjm y
-

položka 453 000.............................................. 178 401,57 EUR
z toho: nevyčerpané prostriedky zo ŠR
nevyčerpané vlastné prostriedky ŠJ (72)

173 663,76 EUR
4 737,81 EUR

výdavky
-

položka 600 ................................................... 178 401,57 EUR
z toho: nevyčerpané prostriedky zo ŠR
nevyčerpané vlastné prostriedky ŠJ (72)

173 663,76 EUR
4 737,81 EUR
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Nakoľko k uvedenému bodu programu poslanci nevzniesli žiadne pripomienk y
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie na rozpočtového opatreni a č. 1/2022
v zmysle § 14 ods. 2 písmen c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov - povolené prekročenie a viazanie
výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných
operácií, tak ako to bolo predložené v návrhu?
prítomní
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Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Štefan Ištok, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 336/2022 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec za rok 2021
Parobeková

Lucia,

hlavná

prerokovanie správu

kontrolórka

-

predložila

poslancom

na

o činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec za rok

2021, ktorá je spracovaná písomne , bola zverejnená a tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
PhDr.

Hrušková

-

požiadala

o dôslednú

kontrolu

obecného

majetku

v Obecnom podniku s.r.o. a káblovej televízii, nakoľko nebola vykonaná
kontrola uznesenia, nakoľko dozorná rada 5 rokov nefungovala.
Parobeková Lucia, HK - konštatovala, že každý polrok sa schvaľuje plán
práce hlavnej kontrolórky na ďalšie polročné obdobie a poslanci môžu dať
podnet na

zasadnutí obecného zastupiteľstva a kontrola v obecnom podniku

služieb je naplánovaná na 1.polrok 2022 a v júni budete schvaľovať plán práce
HK na 2. polrok 2022, kde môžem zapraco vať kontrolu káblovej televízie.
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Správu

o činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec za rok 2021 vzali

poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie
číslo 337/2022 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Denis Kováč, Klenovec, Fučíkova 543/36, - žiadosť o výšku jednorazovej
odplaty za zriadenie vecného bremena pre budúceho oprávneného z
vecného bremena
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Denisa Kováča b ytom
Fučíkova 543/36, Klenovec o stanovenie výšk y jednorazovej odplat y za
zriadenie vecného bremena pre b udúceho oprávneného z vecného bremena za
uloženie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej
NN prípojky k jeho pozemku na Javorink ách.
K stavebnému povoleniu na NN prípojku k pozemku u registra E -KN číslo
parcel y 2927/2 orná pôda o výmere 4 211 m2 , je potrebné zriadiť vecné
bremeno. Pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena uzatvorenej podľa ust. § 50a Obč ianskeho zákonníka v spojení s §
151n a nasl. Občianskeho zákonníka, je potrebné schváliť v obecnom
zastupiteľstve výšku jednorazovej odplat y za zriadenie vecného bremena.
K stavebnému povoleniu treba zmluvu o budúcej zmluve k zriadeniu vecného
bremena, so stanovením ceny,
- zaplatil by cca 300 € a prípojka bude uložená v našej ceste.
- po prerokovaní uvedenej žiadosti bol vznesený n ávrh na 0,50 €/m 2 , čo činí
cca 300 €,
- jedná sa o poľnú cestu v smere od Kantárikovcov.
Čajko – odborne vysvetlil uloženie inžinierskych sietí, čo bude geodetick y
zamerané, za užívanie pozemku, kde je aj ochranné pásmo, navrhujeme
jednorazovú odplatu, pozemok zostáva obecný, len bude zaťažený vecným
bremenom.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a vys vetlení okolností zo strany predsedu
komisie a na základe, že k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie výšk y jednorazovej odplaty za zriadenie
vecného bremena pre budúceho oprávneného z vecného
bremena Denisa Kováča bytom Fučíkova 543/36, Klenovec, za
uloženie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie alebo
odstránenia elektrickej NN prípojky vo výšk e 0,50 €/m 2
plochy vrátane ochranného pásma uloženia NN prípojky
splatenú v jednej, resp. dvoch splátkach ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 338/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
ECOsort s.r.o. Džbankáreň 3, Malacky - žiadosť o prenájom priestorov
v dome služieb.
Ing. Trnavský – nakoľko sme zverejnili priestory na prenájom v dome služieb,
ktoré mala v prenájme pani Alena Figuliová a prevádzkovala tam kvetinárstvo,
dostali sme 2 žiadosti o predmetné priestory ECOsort s.r.o.Malacky a Jaroslav
Spodniak bytom Trnava,
- informoval poslancov o žiadosti na prenájom pre spoločnosť ECOsort s.r.o.
Džbankáreň 3, Malacky , o bchodných priestorov v dome služieb so súpisným
číslom 2 o rozlohe 37,45m 2 , ktoré by podľa žiadosti boli využívané ako
obchodno-poradenská kancelária v oblasti obnoviteľných zdrojov. Mesačný
nájom bez energií je na základe podľa ponuky v žiadosti 43,50 €.
Zámer prenájmu tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2 1. 10. 2021 uznesením č.
298/2021 a bol zverejnený na stránke obce od 1 0. 1. 2022. do 1. 3. 2022.
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Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie prenájom pre spoločnosť ECOsort s.r.o.
Džbankáreň 3, Malacky , obchodných priestorov v dome
služieb so súpisným číslom 2 o rozlohe 37,45m 2 , ktoré budú
využívané ako obchodno-poradenská kancelária v oblasti
obnoviteľných zdrojov , za mesačný nájom bez energií podľa
ponuky za 43,50 €?
prítomní

8

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

za

0

proti

6

Richard Bálint, Milan Čajko, PhDr. Blažena Hrušková, Štefan Ištok, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD

zdržal sa

2

Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 339/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
PhDr. Jaroslav Spodniak bytom Jiráskova 20,

Trnava - žiadosť o

prenájom obchodných priestorov v dome služieb
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti na
PhDr.

Jaroslava

Spodniaka

bytom

Jiráskova

20,

p renájom pre žiadateľa
Trnava,

o bchodných

priestorov v dome služieb so súpisným číslom 2 o rozlohe 37,45m 2 , ktoré budú
využívané podľa žiadosti ako obchod rýchleho občerstvenia (baget y, burgre ,
hranolky, fornet y a pod).
Žiadateľ ponúkol mesačný nájom bez energií podľa ponuky v žiadosti 45 €.
Zámer prenájmu tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2 1. 10. 2021 uznesením č.
298/2021 a bol zverejnený na stránke obce od 1 0. 1. 2022. do 1. 3. 2022.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti PhDr. Jaroslava Spodniaka
bytom Jiráskova 20, Trnava, obchodných priestorov v dome
služieb so súpisným číslom 2 o rozlohe 37,45m 2 , ktoré budú
využívané ako obchod rýchleho občerstvenia (bagety, burgre,
hranolky, fornety a pod) s mesačným nájmom bez energií
podľa ponuky 45 € ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 340/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Emília Lackovičov á, Klenovec, Jánošíkova 248/28 - žiadosť o odpredaj
pozemku
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Emílii Lackovičovej bytom
Klenovec, Jánošíkova 248/28, na odpredaj parcel y registra E -KN číslo 1805/11
o rozlohe

35 m 2 evidovanú

v k. ú. Klenovec na LV - 1238

ako Ostatná

plocha. V prípade, že poslanci vyslovia súhlas s odpredajom pozemku, musíme
zverejniť zámer odpredaja nehnuteľnosti, ako prípad osobitného zreteľa zm ysle
§9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., pričom
cena pozemku bude určená znaleckým posudkom a žiadateľka bude znášať aj
všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Uvedená parcela vznikla na základe geometrického plánu číslo 32966334 13/2022

vypracovaného

geodetickou

kanceláriou

Ján

Brndiar

ČA

667,

Klenovec odčlenením od parcel y 1805/8 o pôvodnej výmere 139 m 2 .
Ako prípad osobitného zreteľa je: Dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť
dvora pri rodinnom dome s. č. 248, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky.
Zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Rodina Lackovičová zistila tento stav pri vysporiadaní majetku v dedičskom
konaní.
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Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schvál enie zámeru odpredať nehnuteľnosť:
Parcelu registra E -KN
- číslo 1805/11 o rozlohe
na LV- 1238

35 m 2 evidovanú v k. ú. Klenovec

ako Ostatná plocha ako prípad osobitného

zreteľa zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku
Emíliu Lackovičovú bytom Jánošíkova ulica 248/28, Klenovec
za cenu znaleckého posudku a so znášaním všetkých nákladov
spojených s prevodom nehnuteľnosti ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 341/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť TJ Družstevník o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1 600 €
na čiastočné pokrytie nákladov celoročnej činnosti bedmintonového oddielu
TJ Družstevník Klenovec
Ing.Lojková - konštatovala, že telovýchovná jednota Družstevník žiada o
poskytnutie dotácie na činnosť bedmintonového oddielu v sume 1 600 EUR. O
túto sumu žiadajú z dôvodu, že v roku 2021 im nebola poskytnutá dotácia z
dôvodu oneskoreného podania žiadosti. Uvedenú dotá ciu plánujú použiť na
cestovné náklady, nákup športového oblečenia a iného textilu (dresy, teplákové
súpravy, uteráky, ...), nákup bedmintonových pomôcok a na organizovanie
športových podujatí s t ým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná
najneskôr do 31. 12. 2022.
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Uvedená žiadosť na poskytnutie finančnej dotácie bola podaná na základe
skutočnosti, že v minulom roku ju podali po termíne.
Mgr. Kaštanová – navrhovala by som do budúcnosti posunúť lehotu na
podávanie žiadosti do konca marca.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti TJ Družstevník o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 1 600 € na čiastočné pokrytie
nákladov celoročnej činnosti bedmintonového oddielu TJ
Družstevník Klenovec na cestovné náklady, nákup športového
oblečenia a iného textilu (dresy, teplákové súpravy, uteráky)
nákup bedmintonových pomôcok a na organizovanie
športových podujatí s tým, že poskytnutá finančná dotácia
bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12. 2022 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 342/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Rímskokatolícka cirkev- žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Ing. Lojková - informovala poslancov o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 5000 € na opravy kaplnky –
nákup hydroizolačnej stierky, farieb na maľovanie vnútorných stien kaplnky,
penetrácie a náteru fasády.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti v ekonomickej komisii bolo doporučené
obecnému zastupiteľstvu s chváliť finančnú čiastku 500 € aspoň na nákup
farieb.
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Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti na dotáciu, ktorá je do 300 € od BJB
na uskutočnenie akcie „ Detičkovo“, ktoré organizujú pri príležitosti GMFS -KR
a od ZO drobnochovateľov, ktorí organizujú výstavu počas GMFS -KR,
- obidve žiadosti sú do 300 € a sú podľa nášho VZN v kompetencii starostky
obce, a nie je problém t ýmto žiadostiam kladne vyhovieť.
Čajko – táto žiadosť bola prerokovaná aj v komisii a doporučujeme 500 €.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 € na
opravu kaplnky – nákup hydroizolačnej stierky, farieb na
maľovanie vnútorných stien kaplnky, penetrácie a náteru
fasády s tým, že posky tnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná
najneskôr do 31. 12. 2022 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 343/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
13. R ô z n e
ANTIK Košice - informácia
Ing. Trnavský – na základe pripomienok poslancov na minulom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, sme poslali dotaz fi Antik Košice a informoval
o odpovedi zástupcov firm y na dodržiavanie zmluvy s t ým, že t.č. cez káblovku
ide 50 televíznych programov , tak ako je to zakotvené v zmluve .
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Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o zostatku na účte káblovky, kde je
k 31.12.2021 - 75 959 €
k 31.12.2026 – 25 400 €
a je len na rozhodnutí poslancov, kde a kedy sa financie použijú.
PhDr. Pohorelská - pripomienkovala aj časté výpadky elektrickej energie,
pričom sa kazia aj elektrické spotrebiče.
Medzi poslancami nastala diskusia ohľadom tejto problematiky.
Kronospan s.r.o. Zvolen na odvoz a likvidáciu dreveného odpadu
Ing. Trnavský - informoval poslancov o možnosti uzavrieť zmluvu s firmou
Kronospan s.r.o. Zvolen, bývalá Bučina Zvolen

na odvoz a likvidáciu

dreveného odpadu a cenu 50 €/za 1 odvoz odpadu, jedná sa o recyklované
drevo, drevotriesky,
- konštatoval, že firma neposkytuj e kontajnér, ale musíme nazbierať min. 4
tony a ešte musíme zaplatiť 50 €/ l odvoz,
Mgr. Kaštanová – doplnila, že nemusíme mať na drevený odpad kontajnér,
môže

sa

zbierať

tento

odpad

na

jednom

mieste

a potom

oni

prídu

s kontajnérom, ktorý m y musíme ihneď naplniť,
- v odpade nemôže byť čalúnený nábytok, sklo,
- musíme sa do toho pustiť, lebo inak nesplníme % vytriedeného odpadu
v obci,
- podotkla, že v Utekáči kontajnér naplnia 2 x do roka.
Čajko – konštatoval, že množstvo dreveného odpadu vidíme pri jarnom
a jesennom zbere, že je tam množstvo starého nábytku a tento drevený odpad,
je veľkoobjemový,
- t ýmto zberom sa nám zvýši % vytriedenosť odpadu v obci.
PhDr. Hrušková – podporila m yšlienku zberu dreveného odpadu, pretože
občania nemajú kde dať staré nábytky.
K uvedenému návrhu vznikla medzi poslancami diskusia a následne dala
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za uzavretie zmluvy s firmou Kronospan s.r.o. Zv olen
na odvoz a likvidáciu dreveného odpadu a cenu 50 €/za 1 odvoz
odpadu ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 344/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Ing. Lojková – v záujme informovanosti , skvalitňovania, rozširovania a
modernizácie
možnosťou

služieb

obyvateľom

automatického

v

oblasti

zverejňovania

poskytovania

dokumentov

z

informácií
úradnej

s

tabule

webovej stránky obce a pokračovania v rekonštrukcii miestneho rozhlasu
navrhujeme vyčleniť na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 10 tis. € a na
zakúpenie elektronického kiosku 10 536 €,
- zároveň informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č. 2/2022 v zm ysle §
14 ods. 2 písmen a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v .n.p.:
-v zm ysle písmena a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
Položka
Uznesenie 267/2021 – Rekonštrukcia
medziblokov SNP
Elektronický kiosk – úradná tabuľa
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu –
pokračovanie

Schválený
rozpočet

Úprava

40 918,49

-

20 536,00

0

+ 10 536,00

0

+ 10 000,00
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K uvedenému návrhu starostka obce a jej zástupca vysvetlili poslancom
parametre elektronického kiosku, jej dodávateľa, ktorý zabezpečuje aj web
stránku obce a bude s ňou kompaktibilná.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienk y dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtov ého opatrenia č. 2/2022 v zmysle
§ 14 ods. 2 písmen a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. , tak ako to bolo
navrhnuté?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 345/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 000 € na obstaranie
propagačnej tabule obce
Ing. Lojková - informovala poslancov o použití finančných prostriedkov z
rezervného fondu vo výške 3 000 € na obstaranie propagačnej tabule obce
z dôvodu zvýšenia informovanosti turistov navštevujúcich našu obec a jej
okolia s dôrazom upozorniť turistov na zaujímavé miesta v obci, ktoré môžu
navštíviť. V uvedenej sume sú zahrnuté aj turistické mapy
Mgr. Kaštanová – informovala, že sa jedná o financie ešte zo starého
rezervného fondu,
- chceli by sme pri tejto propagačnej tabuli aj mapy,
- zišla by sa nám aj turistická mapa, čím by sme oživili turistický ruch.
Ing. Trnavský - časť bude venovaná Klenovcu, podľa nášho návrhu a 130
papierových máp kúpime za reklamu,
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- do mapy môžeme dať 20 bodov záujmu v katastri obce, fotografie a popis,
- tieto mapy sú už bežné v mnohých obciach a mestách.
- bude k tomu prístrešok a interaktívna mapa, ktorá bude na stránke obce ,
- ponuka bola široká a záleží od nás, ako sa rozhodneme.
Čajko – kartografický ústav má aj autorské práva k nim.
- ide o propagáciu obce a bude to slúžiť aj pre turistov.
PhDr. Hrušková – treba podporiť tento návrh.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
3 000 € na obstaranie propagačnej tabule obce ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 346/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 000 € na oplotenie
materskej školy a odstránenie nefunkčných solárnych panelov v areáli
kúpaliska.
Ing. Lojková - informoval a poslancov o návrhu na použitie finančných
prostriedkov rezervného fondu vo výš ke 5 000 € na oplotenie materskej škol y
a odstránenie nefunkčných solárnych panelov v areáli kúpaliska.
Mgr. Kaštanová – teba dokončiť areál škôlky, vypília sa už aj tie staré
strom y, jedná sa o areál materskej škol y o výmenu oplotenia od cest y od ul.
SNP, soláre sú nefunkčné, ak sa bude v budúcnosti rekonštruovať kúpalisko,
bude sa riešiť ohrev vody iným zariadením.
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Čajko - informoval, že tento návrh bol prerokovaný v stavebnej komisii, soláre
sú už neopraviteľné, nepoužiteľné a ich odstránením by sa estet icky zlepšil aj
vzhľad materskej škol y.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitie prostriedkov rezervného fondu vo
výške 5 000 € na oplotenie materskej školy a odstránenie
nefunkčných solárnych panelov v areáli kúpalisk a?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 34 7/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 000 € na obstaranie
autobusovej zastávky pri firme Lowa production, s. r. o. Klenovec
Ing. Lojková - informovala poslancov o návrhu na použitie prostriedkov
rezervného fondu vo výške 5 000 € na obstaranie novej autobusovej zastávky
pri firme Lowa production, s. r. o. Klenovec .
Mgr. Kaštanová – navrhovali by sme priesvitnú autobusovú zástavku a treba
ju pre zamestnancov firm y, aby sa v prípade nepriaznivého počasia mali kde
skryť.
Po prediskutovaní uvedeného návrhu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použiti a finančných rezervného fondu vo
výške 5 000 € na obstaranie autobusovej zastávky pri firme
Lowa production, s. r. o. Klenovec ?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 34 8/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 68 000 € na rekonštrukciu
obecných budov
Ing. Lojková – z dôvodu znižovania energetickej náročnosti budov navrhujeme
použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 68 000 € na rekonštrukciu
obecných budov, a to:
-

kompletné zateplenie, výmenu dverí a okien zo severnej strany domu
služieb vo výške 32 880 €,

- na zdravotnom stredisku strediska kompletné zateplenie, fasáda,
odkvapové žľaby vo výške 35 520 €
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že zo zad nej strany od zelovocu nie sú
vymenené okná na dome služieb a navrhujeme aj kompletné zateplenie, čím s a
zníži energetická náročnosť a predĺži sa životnosť budovy,
- je na vás, aby ste rozhodli,
- máme 2 návrhy, či ideme celú budovu zatepliť, alebo nie ,
- na zdravotnom stredisk u treba vymeniť aj odkvapové žľaby,
- musíme sa rozhodnúť, lebo ak to ideme robiť, treba nám robiť verejnú súťaž,
Čajko – oni odídu z robot y, vypnú kúrenie, nájom covia musia udržiavať
tepelnú pohodu, vytvára sa tam kondenz ,
-zdravotné stredisko je stále vykurované, tam nie je taký problém, ako v dome
služieb,
Bálint- treba sa pozrieť, p retože aj do kaderníctva zateká,
- navrhol dať vyššiu sumu na zdravotné stredisko , ak sa bude zatepľovať
budova.
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Mgr. Ďuriš – v chodbe sa nekúri, treba najskôr vyriešiť kúrenie,
- zateplenie musí spĺňať určité norm y.
Ing. Figuli – teplota nesmie poklesnúť pod 16 stupňov.
Ing. Trnavský - nezateká, pozerali sme to , ½ roka sa tam nekúri a v bývalom
kvetinárstve bola aj tak vysoká vlhkosť,
- informoval o ponukách rekonštrukciu na budovy domu služieb,
- dáme urobiť rozpočet a uvidíme, to sa ešte bude upravovať.
PhDr. Pohorelská – mala doraz, či sa nedá v budove vyriešiť kúrenie.
Ištok – navrhol zdravotné stredisko zatepliť fasádu , strecha, žľaby.
K uvedenému návrhu vznikla medzi poslancami diskusia a následne dala
starostka obce hlasovať podľa návrhov, ktoré vzišli z diskusie.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použiti a prostriedkov rezervného fondu
vo výške 68 000 € na rekonštrukciu obecných budov, a to:
-

rekonštrukcia domu služieb vo výške 28 000 € (fasáda, okná, dvere,
odkvapové žľaby)

-

rekonštrukcia zdravotného strediska vo výške 40 000 € (zateplenie,
fasáda, strecha, odkvapové žľaby) ?

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 34 9/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Pomoc Ukrajine
Mgr.

Kaštanová

–

ZMOS

Slovenska

požiadalo

o pomoc

pre

obce

na

hraniciach, ktoré sú zasiahnuté utečeneckou krízou ,
- poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine a táto mimoriadna situácia, ktorá
je vyhlásená v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie
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Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konflikto m na území Ukrajiny,
sa dot ýka aj územnej samosprávy.
Po prerokovaní uvedeného návrhu bolo dohodnuté na základe medializovaných
správ, že t ýmto obciam bude náklady preplácať štát a Európska únia, takže na
tomto základe zatiaľ nebudeme posielať financie a ak bude potrebné, môžeme
sa k tejto problematike vrátiť.
Zmena územného plánu
Čajko – informoval poslancov, že zhotoviteľ nášho územného plánu nestihol
do dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraviť zmenu a tak sa táto
problematika bude prejednávať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Klenovec Jánovi Culkovi ,
Mgr. Kováčová - konštatovala, že na podľa Štatútu obce Klenovec Jedenástej
hlavy a na návrh podaný do 31.12. v kalendárnom roku, resp.starostky sú
oceňovaní udelením Cenou obce, Cenou starostky obce a Čestným občianstvom
jednotlivci a kolektívy, ktorí sa významnou mierou priči nili o rozvoj a dobré
meno obce a príkladnými činmi prispeli k prospechu obce a celej spoločnosti v
rámci otváracieho ceremoniálu Gemersko -malohontských folklórnych slávností
- Klenovskej rontouky. V tomto roku sa uskutoční už po 43 krát v dňoch 24. 26.6.2022 a predložila poslancom návrh starostky obce na udelenie Čestného
občianstva obce Klenovec

Jánovi Culkovi, za aktívnu pomoc obci Klenovec

počas pandémie, za významný podiel v rozvoji hasičstva v našej obci, za
nezištnú pomoc našim občanom počas náročn ých životných situácii.
PhDr. Hrušková – chcem podotknúť, že nemám nič proti navrhovaným
oceňovaným, ktorí majú dostať cenu starostky obce, ale mám dotaz ohľadom
toho,

kto

navrhol

mená ocenených,

pretože komisia

školstva

a kultúry

nezasadala a bolo by dobré, aby sa k takýmto návrhom aj ona vyj adrila.
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Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že na stretnutí s predsedami komisií
boli prerokované tieto návrhy a podľa štatútu obce návrhy sa môžu podá vať do
31.12. kalendárneho roka, ale d o konca roka sme neobdržali žiadne návrhy na
ocenenie.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie
Čestného občianstva obce Klenovec Jánovi Culkovi, za
aktívnu pomoc obci Klenovec počas pandémie, za významný
podiel v rozvoji hasičstva v našej obci, za nezištnú pomoc
našim občanom počas náročných životných situácii ?
prítomní

8

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

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, PhDr. Blažena Hrušková,
Štefan Ištok, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

1

Ing. Pavel Struhár PhD

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 350/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Návrh na udelenie Ceny obce Klenovec
Mgr.Kováčová - predložila poslancom návrh starostky obce na udelenie Ceny
obce Klenovec firme Lowa production, s. r. o., ktorá je už 3 desaťročia
najväčším a stabilným zamestnávateľom v obci Klenovec a finančnú odmenu
vo výške 200 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pri pomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrh starostky obce na udelenie Ceny
obce Klenovec firme Lowa production, s. r. o., ktorá je už 3
desaťročia najväčším a stabilným zamestnávateľom v obci
Klenovec a finančnú odmenu vo výške 200 € ?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 351/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Návrh starostky obce na udelenie Ceny starostky obce Klenovec
Mgr. Kováčová - predložila poslancom návrh starostky obce na udelenie Ceny
starostky obce Klenovec Mgr. Ľubomíre Vančíkovej, za aktívnu, obetavú
a dlhoročnú pedagogickú prácu a za významný podiel v rozvoji školstva
v našej obci a finančnú odmenu vo výške 100 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za náv rh starostky obce na udelenie Ceny starostky
obce Klenovec Mgr. Ľubomíre Vančíkovej, za aktívnu, obetavú
a dlhoročnú pedagogickú prácu a za významný podiel v rozvoji
školstva v našej obci a finančnú odmenu vo výške 100 € ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 35 2/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Návrh starostky obce na udelenie Ceny starostky obce Klenovec
Mgr.Kováčová - predložila poslancom návrh starostky obce na udelenie Cen y
starostky obce Klenovec Františkovi Zvozilovi, držiteľovi Kňazovického
plaket y za mnohonásobné darcovstvo krvi a finančnú odmenu vo výške 100 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie. Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Ceny
starostky obce Klenovec Františkovi Zvozilovi, držiteľovi
Kňazovického plakety za mnohonásobné darcovstvo krvi
a finančnú odmenu vo výške 100 € ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 352/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Návrh starostky obce na udelenie Ceny starostky obce Klenovec
Mgr. Kováčová - predložila poslancom návrh starostky obce na udelenie Ceny
starostky obce Klenovec Jánovi Ulickému, za výrazný podiel na rozvoji obce
v duchovnej oblasti a za zásluhy pri rekonštrukcii objektov Evanjelickej cirkvi
a. v. v Klenovci a finančnú odmenu vo výške 100 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu starostky obce na udelenie Ceny
starostky obce Klenovec Jánovi Ulickému, za výrazný podiel
na rozvoji obce v duchovnej oblasti a za zásluhy pri
rekonštrukci i objektov Evanjelickej cirkvi a. v. v Klenovci
a finančnú odmenu vo výške 100 € ?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 353/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Predaj 130 výtlačkov publikácie Klenovec – malá vlastiveda
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov o to, že máme 200 výtlačkov
publikácie našich rodákov pánov Igora Tomu a Júliusa Molitorisa a navrhujeme
predaj 130 výtlačkov publikácie Klenovec – malá vlastiveda v majetku obce
záujemcom z radov verejnosti za cenu 13 €/kus. Ostatné výtlačky by sme
ponechali v rezerve, do knižnice, do škôl,
- zatiaľ mám na zozname okolo 70 záujemcov o knihu.
Dôvodová

správa

:

Obec

Klenovec

na

základe

uznesenia

obecného

zastupiteľstva č. 314/2021 podporila vydanie publikácie Klenovec – malá
vlastiveda od autorov Mgr. Júliusa Molitorisa a RNDr. Igora M. Tomu sumou
3.800 EUR. Publikácia bola vydaná v náklade 300 ks, z ktorých na základe
dohody s autormi a vydavateľstvom získala obec do vlastníctva 200 výtlačkov
a 100 ks sa stalo majetkom autorov ako autorské exempláre. Na základe
zverejnených informácií o vydaní publikácie verejnosť prejavila značný záujem
o jej kúpu. Podľa našich vedomostí autori neuviedli svoje výtlačky do predaja,
a tak v súčasnosti publikácia nie je verejnosti dostupná. Z tohto dôvodu
navrhujeme umožniť predaj 130 výtlačkov v majetku obce verejnosti za
koncovú cenu 13 EUR (náklady na vydanie 1 ks predstavovali 12,66 EUR) .
Predpokladaný výnos z predaja vo výške 1 690 EUR by čiastočne nahradil
náklady na poskytnutú podporu vydania publikácie. Nakoľko zostatková cena
130 ks publikácii je 1 646,66 EUR, v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí sa pri p revode majetku nebudú uplatňovať
ustanovenia podľa § 9a ods. 1 až 7 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a môže
sa uskutočňovať priam ym predajom. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo
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súhlasí s takýmto predajom majetku obce, navrhujeme schváliť uznesenie s
nasledujúcim znením:
Čajko – informoval, že po čase sa podarilo knihu vytlačiť a navrhujeme 13
€/lkus knihy na predaj knihy, pričom náklady na 1 knihu boli 12,60 €.
Ing. Figuli – navrhol zaokrúhliť cenu vyššie na 15 €, pretože to nie je len
nejaká brožúra.
K uvedenému návrhu vznikla medzi poslancami diskusia a dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu predaj a 130 výtlačkov publikácie
Klenovec – malá vlastiveda v majetku obce záujemcom z radov
verejnosti za koncovú cenu 15 €/kus ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 35 4/2022, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Stavebné úpravy kultúrneho domu Klenovec
Mgr. Píš - informoval o realizácii projektu „Stavebné úpravy kultúrneho domu
Klenovec“ financovaného z nenávratného finančného príspevku poskytnutého
na základe

Výzvy

na predkladanie

Žiadostí

o poskytnutie

nenávrat ného

finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, zameranie
výzvy: 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základ ných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavsk ý
kraj), kód výzvy: MAS_063/7.4./15.
Podrobne informoval o projekte, o prácach a ceny za práce a bude sa robiť aj
ozvučenie a pod. tak, aby s a zlepšili podmienky pre účinkujúcich aj pre
návštevníkov kultúrneho domu.
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Mgr. Kaštanová – informovala o projekte cez MAS Malohont, na ktorú sme
čakali už cel ý rok, je to o vnútorných priestoroch, pripravené je už všetko na
prieskum trhu .
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie realizáci e projektu „Stavebné úpravy
kultúrneho domu Klenovec“ a predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na základe Výzvy
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 - 2020, zameranie výzvy: 309074001 – 7.4.
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj), kód výzvy:
MAS_063/7.4./15?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 355/2022 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Informatívna správa o výsledkoch sčítania obyvateľov a o demografickom
vývoji v obci Klenovec.
Mgr. Kováčová - predložila poslancom informatívnu správu o výsledkoch
sčítania obyvateľov a o demografickom vývoji v obci Klenovec.
Informatívnu správu o výsledkoch sčítania

obyvateľov a o demografickom

vývoji v obci Klenovec vzali poslanci na vedomie

a prijali uznesenie číslo

356/2022, ktoré tvorí prí lohu k tejto zápisnici.
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14.Diskusia .
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o termíne GMFS -KR 2022, ktoré sa
uskutočnia posledný júnový víkend,
- informovala poslancov na ich povinnosti vypl ývajúce z krízových situácií,
ako členov krízového štábu,
Bálint – mal dotaz na schválené peniaze na vým enu osvetlenia v športovej
hale, a ako sa bude táto výmena realizovať,
- prisľúbil, že zistí ako sa to bude dať urobiť.
Ing. Figuli - sú interiérové plošiny.
Mgr. Kaštanová - upozornila na skutočnosť, že plošina neprejde cez dvere.
PhDr. Hrušková - poďakovala za materiál y pripravené na zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré boli aj zverejnené na stránke obce tak, ako bolo
dohodnuté na zastupiteľstve.
Na

záver

boli

predsed om

návrhovej

komisie

ešte

raz

prečítané

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

na zasad nutí obecného zastupiteľstva a

zasadnutie uko nčila s t ým, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s a
uskutoční

v priebehu

mesiaca

apríl,

keď

budú

spracované

materiál y

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