ZÁPISNICA

Č. 9

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 12. 11. 2015
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Z á p i s n i c a
napísaná z

č í s l o

9

9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce

Klenovec konaného dňa 12. 11. 2015
Prítomní: 8 poslancov obecného zastupiteľstva (príloha č. 1)
Ospravedlnení: Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová a Ing.
Štefánia Dovalová.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr.

Zlata Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a skonštatovala,
že zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 8 z 11 poslancov
obecného zastupiteľstva . Ďalej privítala ostatných prítomných - hlavnú
kontrolórku obce,

prizvan ých zástupcov

firm y VARES, Ing. Svetlík a

a Kortiša a zástupcu firm y PMX net s.r.o.pán a Maslena.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia, ktorý je
nasledovný :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
5. 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 rekonštrukcie rozvodu káblovej televízie .
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácii.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesení.
13. Záver.
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Starostka obce v yzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko

poslanci

nemali

pripomienky

k navrhovanému

programu

zasadnutia dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 174/2014,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci Mgr. Janka
Pohorelská, Mgr. Dalibor Ďuriš a Mgr. Stanislava Zvarová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie číslo 175/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie o verovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslanc ov JUDr. Pavla
Struhára a Martina Štefánika.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie číslo 176/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5.Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
podanú starostkou obce vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo
177/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

6.Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecné ho
zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová obecného

úradu

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti
od

posledného

zasadnutia

riadneho

obecného

zastupiteľstva, t.j. od 16.9., ktorá bola zameraná na:
-

práce okolo projektu a verejného obstarávania na s tavbu „Obnova
verejného

osvetlenia

v obci“,

o ktorom

bolo

na

mimoriadnom

zasadnutí obecného zastupiteľstva rozhodnuté, že v ňom nebudeme
pokračovať, z dôvodu vysokých neoprávnených výdavkov,
-

23.9. sa uskutočnilo zasadnutie Mikroregiónu Sinec -Kokavsko k
„Strategickému plánu rozvoja okresu na roky 2015 -2020“ ,ktorého
garantom je starosta obce Jesenské,

-

25.9.

sa

uskutočnil

„Cezhraničný

festival“,

s nízkou

účasťou

občanov,
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-

29.9. boli vyhodnotené okresné oslavy SNP , ktoré sa uskutočnili
v Hrachove a v Rim. Sobot e,

-

30.9. bolo zorganizované stretnutie zástupcov mikroregiónu s PhDr.
Jánom

Piaterom,

richtárom

Gemerčanov

v Košiciach

ohľadom

zabezpečenia kultúrneho programu na „Gemerskom bále“, ktorý sa
uskutoční začiatkom roka 2016 v Košiciach,
-

9.10.

obec

zorganizoval a

kultúrny

program

k

„Mesiacu

úct y

k starším“ v Spoločenskom dome , po ktorom sa vedenie obce stretlo
s jubilantmi,
-

12.10.

zasadala

Rada

ZMOGaM -u

v Hnúšti

s podnikateľmi

z Rimavskej Sobot y,
-

16.10. bolo uskutočnené pracovné stretnutie s projektantom ohľadom
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu materskej škol y,

-

21.10. sa stretlo vedenie obce so zástupcami firm y Vares a PMX-net
ohľadom rekonštrukcie káblovej televízie a internetu v obci,

-

25.10. sa uskutočnili rozlúčkové Služby božie so seniorom Mgr.
Dušanom Germanom,

-

11.11. zasadala MAS na Teplom Vrchu k „Stratégii miestneho
rozvoja v rokoch 2014-2020“,

-

k 31.10. bol ukončený „Národný projekt terénna sociálna práca“, na
základe

ktorého

pracovali

u nás
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zamestnanci,

ktorý

bude

uskutočňovaný asi od 1.2.2016,
-

k 30.11. končí „Projekt pedagogický asistent MRK 2“ na základe
ktorého v materskej škole pracovali 2 asistenti,

-

pracovníci absolvovali rôzne školenia a starostka rôzne pracovné
stretnutia,

-

prijali sme nového pracovníka na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva a na základe výberového konania , do ktorého sa
prihlásil len jeden záujemca o prácu na obecnom úrade,

-

zapojili sme sa do Národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa
§ 54,

-

vedenie obce riešilo ďalšie problém y, ktoré sa t ýkajú viacúčelového
ihriska, kúpaliska, vykurovania športovej hal y, opravy tribúny,
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-

v budúcnosti bude treba zabezpečiť hasičo m oblečenie a opraviť
hasičskú zbrojnicu,

Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva podanú starostkou obce vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 178/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.
8. Prerokovanie rekonštrukcie rozvodu káblovej televízie.
Ing.Kortiš - informoval o rozhodnutí NASES -u o zaradení obce Klenovec
do „ biel ych miest“ t.j. miest bez internetu, kde bude zavedená štátna
verejná komunikačná sieť, ktorá ide spolu s internetom a televíziou, čo
podnietilo fi VARES, pretože príde konkurencia a pokiaľ nechceme stratiť
klientov musíme in vestovať do siete, na čo sú dve variant y,
-

navrhol, aby obec investovala, alebo aby prenajala sieť na nejaké
dlhšie obdobie a na základe toho by investovala fi VARES , ktorá
pripravila aj návrh zmluvy na prenájom siete,

-

návratnosť je viazaná a prenájom by m al byť na dlhšie obdobie
pretože klienti hneď neprídu, telekomunikačný trh sa mení a je veľa
operátorov na trhu,

-

pokiaľ sieť chce prežiť musí poskytovať služby ,

-

káblová sieť v Klenovci nie je zlá, ale bola stavaná v čase, keď
nebola optika a sieť je metali cká, sú tu rušenia, preto už musíme
niečo robiť,

-

úlohou obce nie je súťažiť s telekomunikačnými firmami, je tu rýchl y
vývoj t ýchto technológií,

-

naše siete by mali byť lacnejšie ako konkurenčné a je na rozhodnutí
poslancov,

-

návrh zmluvy na prenájom siete je robený na 12 rokov s t ým, že sieť
je a zostane majetkom obce a potom sa zmluva prehodnotí ,
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Maslen – káblovka mám neumožňuje pripájať ďalších užívateľov internetu
a boli by sme ochotní zmodernizovať káblovku z vlastných zdrojov a za 12
rokov sa môžu ceny prehodnotiť na základe zmluvy,
-

neviem akú zmluvu VARES pripravil a zmeny v internete môžem
špecifikovať len keď budem vidieť zmluvu ,

-

po 2 rokoch iste príde nariadenie, že budete musieť používať národnú
sieť, tohto jedného operátora,

-

príde „4“ a uvidíme, čo nám ponúkne konkurencia,

-

prikláňam sa k názoru, že treba nájom po dpísať na 12 rokov,
technológia

sa

mení

a spoločne

by

sme

riešili

túto

situáciu

s VARESOM,
-

vieme pomôcť v obci, aj základná škola a Skorušina, má zadarmo
internet, podporujeme OZ RODON , sme tu pre ľudí, sme lokáln y
operátor a máme 2 roky na to, aby sme sa pripravili na konkuren ciu,

Ing. Kortiš – v minulosti sa zriaďovali káblovky, aby sa pomohlo
občanom a mali ju za prijateľné ceny, ale v tomto čase trh určuje ce ny a
je teraz je čas, aby sa robili zmeny,
-

ak nastane odliv občanov z našej siete, réžia bude t aká veľká, že
služba bude nepredajná, a preto je tu čas, aby sa niečo urobilo.

Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby vzniesli dotaz y zástupcom
firm y VARES a PMX net nemusíme sa dnes rozhodnúť, ale ide o to, aby
sme sa správne rozhodli.
Bálint – mal dotaz

akú výšku investície by bola schopná firma

preinvestovať.
Ing. Kortiš – zatiaľ nevieme presne povedať o akú finančnú čiastk u by
išlo, treba to skalkulovať, asi by išlo o 50 tis. €,
-

chceme využiť tú metalickú sieť, ktorá tu je, rozkúskovať ju , spustiť
optiku a dostať ju do domu a bytu,

-

nechcem hovoriť o tom, je tu konkurencia, Magio a pod.

JUDr. Struhár -

bol som pri zrode káblovej televíz ie, nebolo to

zbytočné, boli tu nadštandar dné služby pre občanov, ale vývoj ide
dopredu, ide o to, aká bude investícia a aby to nebolo drahšie ako u
konkurencii, pretože obec má kde dávať peniaze .
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Mgr.

Kaštanová

–

obec

ani

nem ôže

byť

poskytovateľom

telekomunikačných služieb.
Čajko – mal dotaz, či je firma schopná do 2 rokov urobiť rekonštrukciu.
Ing. Kortiš – môžeme sa zaviazať zmluvne, do 1 roka.
Maslen – m y ako PMX net by sme začali hneď na jar, v marci, kedy by
sme zabezpečovali tieto veci,
-

káblovka ako taká je nevyhovujúca , vzduch neponúka tie najlepšie
možnosti na pripojenie internetu,

-

mám

do

poskytnúť

Klenovca

potiahnut ý

internet ,

ktorým

ďalším

užívateľom

internet

o väčšej

by

som

vedel

rýchlosti,

ale

technológia je už zlá a mám na to dobré základné prostriedky,
-

keď

bude

dobré počasie, mám

kapa cit y, aby sme zabezpečili

rekonštrukciu,
-

sme

v podstate

konkurencia

s

VARESOM,

budeme

musieť

si

vyšpecifikovať pojmy, internet, televízia, poskytovanie služieb, či
bude zmluva na nájom len s VARESOM, aby sme neboli jeden voči
druhému vazalom, aby sme sa ve deli dohodnúť, aby sme boli na
jednej úrovni, ja ako firma to musím robiť, keď chcem poskytovať
v Klenovci internet,
-

technológiu máme zvládnutú v T isovci, optické vlákno ide do každej
domácnosti za 13 €,

-

základná sieť je dobrá, ide o to, aby do každého do mu išlo optické
vlákno, to je naša vízia,

-

časom príde tlak a ceny pôjdu dole, ak bude nájom podpísaný na 12
rokov, cena bude v obci rovnaká pre užívateľov - občanov,

-

výhody pre obec by sme riešili potom, robíte kamerový systém
a budeme vám nápomocní aj v tejto oblasti technikou, alebo radou.

Mgr. Kaštanová – hovorili sme aj o WIFI zóne.
Maslen - hovorili sme aj o bezplatnom internete , teraz to má zmysel,
musíme nadstaviť veci tak, aby mali zmysel počas celého obdobia
prenájmu,
-

chceme pomáhať aj športovcom, futbalistom, treba nám aj zarábať,
ale chceme aj pomáhať,
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- predbežne sme sa dohodli s VARESOM, že pôjdeme to toho
spoločne,
- chceme sa udržať na trhu.
Ing. Kortiš – obavy má pán Maslen, nechceme sa zbaliť a odísť,
-

budeme chcieť konkurovať tejto verej nej sieti NASES, ktorá sa má 5
rokov využívať, je financovaná z eurofondov a bude pre potreby
štátnej a verejnej správ y.

Čajko – pripomienkoval, že infokanál, kamerový systém a rozhas ide cez
káblovku a mal dotaz, že za akých podmienok to bud ú prevádzkovať, aby
boli kapacit y na ďalšie služby, pretože keď niečo robíme, robme to
poriadne.
Ing. Kortiš – m y to chceme zachovať a investíciu budete mať zadarmo
-

máme viac (infokanál, kamery) ako konkurenčné firm y, pre nás je to
výhoda,

-

všetko môžeme dať na papier ,

-

ak máme dať 24 vlákno, dáme o 12 viac a investícia bude zadarmo .

JUDr. Struhár – teraz je rozprava a potom sa to dá na papier.
Maslen – ide o to, či je ochota prenajať sieť na 12 rokov a do zmluvy
zapracovať vaše požiadavky, čo chcete, aby sme Vám poskytovali.
Čajko – už máme načrtnuté v hrubých rysoch, čo by sme chceli mať vy
dáte návrhy a posúdime prenájom.
Maslen – treba vydefinovať, čo všetko chcete a pripravíme návrh siete,
potrebujem e kalkulovať.
Ing. Kortiš -

je potrebné aby ste zadefinovali, čo bud ete chcieť robiť

a vieme pre obec určité telekomunikačné služby urobiť zadarmo,
-

každá služba naviac, čo nemajú konkurenti je pre nás výhoda .

Bálint – chcete si poistiť sieť na tie roky a pokiaľ by sme to neschválili, vy
by ste do toho nešli.
Mgr. Kaštanová – aj toto stretnutie je o tom, či máme a máte robiť ďalšie
kroky.
Ing. Kortiš – sieť potrebuje rekonštrukciu z konkurenčných dôvodov a
ľudia aby neutekali, lebo zostane prázdna sieť.
Bálint – m y budeme informovať obča nov o vašich zámeroch.
Maslen – v prípade neinvesto vania do káblovky, káblovka sama zanikne.
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Ing. Kortiš – informoval o nákladoch na prevádzkovanie káblovky,
-

konštatoval, že počet klientov klesá .

JUDr. Struhár – obec by takto nestratila určité benefit y .
Ing. Kortiš – ak m y keď chceme zostať , musíme investovať .
Maslen – konštatoval, že zostanú 4 najväčší hráči na trhu.
Bálint – mal dotaz na kvalitu signálu a či by sme vedeli riešiť programovú
štruktúru.
Ing. Kortiš – občania majú televízory také aké majú, ale budú sa vypínať
analógové program y a sieť bude stačiť.
Stehlík – ešte asi 5 rokov analógové program y vydržia a už ani Sky link
nie je najlacnejší a ceny za transport stúpajú.
Ing. Kortiš – niektorým asi 70 % občanom stačia české a slovenské
program y,
-

keď chceme zabrániť úniku klientov, musí me im poskytnúť aj iné
program y.

Maslen – nikto nič nerobí zadarmo a ceny pôjdu hore a treba platiť za
transport.
Pohorelská – mala dotaz, aký má toto všetko dopad na občana.
Ing. Kortiš – nič sa nezmení, zvýši sa kvalita služieb , je nižšia
poruchovosť a na optike sa nemá čo pokaziť , pri digitálnej buď to ide,
alebo to nejde.
Kohút – mal dotaz, či cez k áblovku by sa dali púšťať videa zo
zastupiteľstva a z akcií usporiadaných obcou,
Ing. Kortiš – obsah infokanálu si tvoríte vy sami, musí byť pevná
štruktúra, musíme vedieť, či tam chcete, podmienka je vysielať pravidelné
program y,
-

infokanál je mienkotvorný,

-

je potrebné tam dávať pravidelné príspevky , ide o pravidelnosť a sú
za to veľké palet y, ak to tak nie je ,

-

my by sme sa museli zaviazať a vy by ste to museli robiť.

JUDr. Struhár – v minulosti sme pripravovali pravidelné vysielania, ale
odstúpili sme od toho, lebo to bolo veľmi náročné na prípravu, techniku,
čas.
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Maslen – naša spoločnosť zabezpečuje prenos televízi e LOKAL, ktorá je
pre okresy RS, LC môžeme zabezpečiť spot y do nej a mohla by sa cez
infokanál vysielať, mohol by byť ďalší program,
-

oni už majú tieto veci ošetrené .

Štefánik – je už len na vás, ako sa dohodnete.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby vyslovili svoj názor na túto
problematiku.
Ing. Kortiš – navrhol, aby bol pripomienkovaný návrh zo strany obce ,
ktorý bol doručený,
-

obec by sa mala vyjadriť, či dôjde k prenájmu,

Čajko – Rada TKR by sa mala vyjadriť k technickým veciam.
Bálint – mal dotaz, aký časový horizont zástupcovia fi VARES od nás
očakávajú, dokedy sa m y máme vyjadriť.
Ing. Kortiš – asi 2 týždne.
Maslen – termín realizácie je marec - apríl 2016,
-

stačí, ak sa odsúhlasí prenájom káblovky,

-

dáte nám svoje požiadavky špecifikácie na základe zmluvy,

-

to, že vy si odsúhlasíte prenájo m, to ešte neznamená, že budete
súhlasiť s našou zmluvou, ale pre nás je to už to, že vieme, že ak
zmluvu pripravíme dobre, je tu predpoklad, že sa káblovka prenajme,

-

na technické veci budeme potrebovať viac času,

-

my si musíme sadnúť a doriešiť,

-

dôležité je to, či áno, alebo nie prenájom na 12 rokov,

-

vyšpecifikujeme v aše požiadavky, servis nad sieťou, pripravím e
návrh, ktorý vám predlož íme.

Štefánik – káblovku treba zachovať, je to dobrá vec, ale m y musíme vedieť
dopredu, či budú zachované ceny, lebo aby n ám ľudia neodišli.
Ing. Kortiš – pre občana to nebude nič stáť,
-

do konca 2/2016 musíme mať pripravenú zmluvu , aby sme mohli od
3/2016 investovať,

-

do cien ani nejdime, pretože ceny určuje trh, ak budeme dvíhať ceny,
ľudia pôjdu preč.
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Maslen – musíme objednať a pripraviť materiál, káble, je to veľká
investícia,
-

treba stanoviť podmienky prenájmu a samotnej zmluvy.

Mgr. Kaštanová – musíme dať schváliť, či sme ochotní prenajať káblovku
a potom zmluvu,
-

pripravíme ešte jedno pracovné stretnutie s vami.

Čajko – musíme stanoviť podmienky prenájmu obecného majetku .
Maslen – treba definovať všetky body a potom pripraviť zmluvu .
Nakoľko nebolo viac pripomienok zo strany poslancov ani hostí , starostka
rozpravu ukončila.
Informácie ohľadom

rekonštrukcie rozvodu káblov ej televízie poslanci

vzali na vedomie a prijali uznesenie číslo 179/2015, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Slavomír Antal, Klokočova 734, Hnúšťa a RNDr. Katarína Kysucká,
Nábrežie Rimavy 450, Hnúšťa – žiadosť o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce
Ing. Trnavský – konštatoval, že poslanci sú už so žiadosťou Slavomíra
Antala, bytom Hnúšťa, Klokočova 734 a RNDr. Katarín y Kysuckej, bytom
Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 450 o odpredaj pozemku vo vlastníctve obc e
informovaní, nakoľko bolo schválené zverejnenie odpredaja predmetného
pozemku, a tak je potrebné ešte schváliť predmetnú žiadosť , na ktorú
nereflektoval žiadny iný záujemca.
Uvedená nehnuteľnosť bola zameraná geometrickým plánom 14234289 24/2015 zo dňa 2. 9. 2015 vypracovaným

Geodetickou

kanceláriou

Ján

Čajko SNP 99, Klenovec. Jedná sa o novovytvorenú parcelu registra C -KN
číslo 8843/3, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 40m 2 ,
pre Slavomíra Antala, Klokočova 734, Hnúšťa v spoluvlastníckom podiele
1/2

a RNDr.

Katarínu

v spoluvlastníckom

Kysuckú,

podiele

1/2.

Nábrežie
Pozemok

Rimavy
sa

450,

Hnúšťa

odpredáva

za
12

cenu 4,57-€/m 2 , celková predajná cena 185 € je určená znaleckým
posudkom č. 105/2015 zo dňa 10. 9. 2015 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslavom Zorvanom, ul. Železničiarska 45, Rimavská Sobota.
Odpredaj sa uskutoční v zm ysle § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. ods. 1,
písmeno c) o majetku obcí

v aktuálnom znení,

priam ym predajom

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnot y majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu.
Kupujúci

je

povinný

na

vlastné

náklady

zabezpečiť

vypracovanie

kúpnopredajnej zmluvy a uhradiť všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva v zm ysle tohto uznesenia bude
podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.
Nakoľko viac dotazov k predmetnej žiadosti poslanci nevzniesli dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaj a nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Klenovec, evidovanej v k.ú. Klenovec na
LV-1238 o výmere 40 m 2 Slavomírovi Antalovi a Kataríne
Kysuckej?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 180/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Blanka

Skalická,

bytom

Glianska9,

Brezno

–

žiadosť o odpredaj

pozemku
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Blank y Skalickej, bytom Brezno
o odpredaj pozemku v Pavlínke vo vlastníctve obce a to parcely registra C KN v k.ú. Klenovec číslo 4570/3 o výmere 365 m 2 , 4570/5 o výmere 375
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m2

evidované ako trvalé trávne porast y a 4570/8 o výmere

34 m 2

evidovanú ako zasta vané plochy a nádvoria .
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je zverejnenie zámer u predať nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce a to parcely registra C-KN v k.ú. Klenovec
číslo 4570/3 o výmere 365 m 2 , 4570/5 o výmere 375 m 2
evidované ako trvalé trávne porasty a 4570/8 o výmere 34
m 2 evidovanú ako zastavané ploc hy a nádvoria minimálne
za cenu určenú znaleckým posudkom , s tým, že lehota na
doručenie ponúk záujemcov je do 4. 12. 2015 ?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 181/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Ing. Pavel Struhár, Fučíkova 534 Klenovec - žiadosť o odpredaj
pozemku.
Ing. Trnavský

–

informoval

o žiadosti

Ing.

Pavla Struhára,

bytom

Klenovec, Fučíkova 534 na odpredaj pozemku o výmere 485 m², ktorú ak
budú poslanci súhlasiť a bude sa predávať, treba najskôr zverejniť .
Mgr. Kaštanová – bol tu predt ým aj pán Zúrik ohľadom odpredaja tohto
pozemku, ale tvoj syn ako r odinný príslušník nemôže odkúpiť obecn ý
pozemok.
JUDr. Struhár – je tu záruka, že sa plocha pozemku skultúrni.
Štefánik – ja by som to riešil dlhodobým nájmom.
Mgr. Kaštanová – ak by sa pozemok aj prenajal, treba, aby sa zachovala
zastávka , pretože je to verejne prístupné miesto a treba ho upraviť.
Po prediskutovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za zverejnenie prenájmu parcely na Ráztočnom
o výmere 485 m²?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 182/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o rokovaní starostky obce so zástupcom firmy EVASPORT
s.r.o. Klenovec Ing. Kantorom ohľadom žiadosti na odpredaj pozemku.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o rokovaní so zástupcom firm y
EVASPORT s.r.o. Klenovec Ing. Kantorom ohľad om žiadosti na odpredaj
pozemku, pričom namietal sumu za pozemok,
-

nesúhlasil s vecným bremenom – skupinový vodovod na svojom
pozemku a chce aby bol preložený,

-

uvedený pozemok chce len za symbolickú sumu,

-

chce stavať ďalšiu 3 halu, ale nie na predmetnom pozemku,

-

občania chcú , aby vodovod bol preložený na náklady obce,

-

občania sa môžu napojiť aj na verejný vodovod,

JUDr. Struhár – ak ide starať halu treba preložiť vodovod na obecné
trovy.
Čajko – skupinové vodovody išli cez súkromné pozemky.
Mgr. Kaštanová – navrhla, aby náklady na prekládku vodovou znášala
obec, fi Evasport a občania bývajúci v Novej štvrti,
-

hoci občania vyjadrili názor, že vodovod sa má preložiť na náklady
obce,

-

jedná sa asi o 50 rodín,

JUDr. Struhár – treba chápať, že nie je nezanedbateľná aj otázka
zamestnanosti, ktorú zabezpečuje firma v obci.
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Štefánik

–

ešte

treba

predebatovať

uvedenú

problematiku

s pánom

Kantorom.
Ing. Trnavský – informoval o stanovisku pána Kantora, že on vlastne tie
pozemky ani nepotrebuje, ale ich bude aj naďalej užívať, ale o pár rokov
bude treba búrať komín na kotolni, tak potom bude prob lém.
Po prerokovaní uvedenej informácie poslanci túto vzali na vedomie a
prijali uznesenie číslo 183/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Pavel Radič, bytom Klenovec , Klenovčok 40 – žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku na opravu rodinného d omu po požiari.

Ing.

Trnavský

–

informoval

o žiadosti

na poskytnutie

návratného

finančného príspevku vo výške 200 € pre Pavla Radiča, byt om Klenov čok
č.40 na opravu rodinného domu po požiari.
Bolo konštatované, že v žiadosti bolo žiadateľom uvedené, že má splnené
všetky podlžnosti voči obci, ale keď sa toto tvrdenie preverovalo bolo
zistené, že to nie je pravda.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že mu povedala, že peniaze
nedostane ale obec mu poskytne materiálnu pomoc.
Po prerokovaní uvedenej žiados ti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti o návratný finančný
príspevok vo výške 200 € pre Pavla Radiča, bytom
Klenovec na opravu rodinného domu po požiari ?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

0

0

p ro ti

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

zd rža l s a

0
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Hlasovanie: Kto je za poskytnutie materiálnej pomoci na opravu
rodinného domu po požiari do výšky 200 € Pavlovi
Radičovi, bytom Klenovec po uhradení všetkých podlžností
voči obci ?
p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenia číslo 184/2015
a 185/2015, ktoré tvoria prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť firmy STAVAJ s.r.o. na úhradu stavebných prác navyše pri
rekonštrukcii stavby „Múzeum súkenníctva a gubárstva“.
Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti firm y STAVAJ s.r.o . na
úhradu stavebných prác, ktoré boli vykonané navyše pri rekonštrukcii
stavby „Múzeum súkenníctva a gubárstva“ vo výške 996 €, ktorá už bola
vyzvaná na doplnenie žiadosti, ale dodali len súpis prác vykonaných navyše
bez finančného ohodnotenia.
Mgr. Kaštanová – my sme robili terénne práce okolo budovy, takže sa mu
vyplatí čiastka znížená cca o 300 €, ale treba aby doložil súpis prác
s finančným vyčíslením.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti firmy STAVAJ s.r.o. na
úhradu stavebných prác, ktoré boli vykonané navyše pri
rekonštrukcii stavby „Múzeum súkenníctva a gubárstva“
vo výške 700 € za podmienky doloženia súpisu prác
s finančným vyčíslením pred úhradou ?
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p ríto mn í

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

5

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

3

Richard Bálint, JUDr. Pavel Struhár, Mgr. Stanislava Zvarová

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 186/2015,
ktoré tvorí prí lohu k tejto zápisnici.
Zbúranie rodinného domu č. súp. 124 a likvidácia komína na Ul.
Malinovského.
Ing. Trnavský – informoval, že na zbúranie rodinného domu č. súp.
a likvidáciu komína na Ul. Malinovského nám prišla ešte jedna kompletná
ponuka na 26 tis. €,
-

konštatoval, že už na minulom zasadnutí boli poslanci informovaní
o ponukách na zbúranie Percove domu na ul. SNP č. 124, na
likvidáciu eternitu ako nebezpečného odpadu a likvidáciu komína na
Ul. Malinovského, ktorý ohrozuje bytovku č. 135,

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že búracie práce budú drahšie, ako kúpa
domu,
-

preverovala som si, či ponuka od firm y Purstav naďalej platí
a zástupca firm y potvrdil ponuku a prisľúbil, že sa pustia do búrania,
keď sa im uvoľnia pracovníci z inej stavby.

Po prerokovaní uvedenej problematiky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zbúranie rodinného domu č. súp. 124
a likvidáciu komína na Ul. Malinovského firmou PURSTAV
s.r.o.za sumu 7 900 € ?
prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0
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Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 187/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť o.z. ROMANO RAT o povolenie rómskej zá bavy
Mgr.

Kaštanová

–

informovala

o

žiadosti

občianskeho

združenia

ROMANO RAT (Matej Cibuľa) o povolenie rómskej zábavy a to dňa 25.12.
Poslancami

bolo

konštatované,

že

aj

po

poslednej

zábave

nebol

zabezpečený poriadok na verejných priestranstvách .
Poslanci pripomienkovali nevhodný termín konania zábavy a znečistené
námestie po uskutočnených diskotékach.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti o.z. ROMANO RAT
o povolenie rómskej zábavy mimo vianočných sviatkov
s tým, že každý usporiadateľ bude musieť odteraz vyplatiť
finančn ú zálohu vo výšky 100 € na zabezpečenie poriadku
verejných priestranstiev po skončení zábavy?
prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 188/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informácia o projekte Informačného obslužného miesta - IOMO.
Mgr.

Kaštanová

Informačného

-

starostka

obslužného

obce informovala poslancov o projekte

miesta

–

IOMO,

ktoré

budú

od

1.1.2016

zabezpečovať obecné úrady s matričným úradom, kde si budú môcť vybaviť
občania výpisy z registra trestov, list y vlastníctva, či živnostenské list y.
Uvedenú informáciu poslanci vzali na vedomie a

prijali uznesenie číslo

189/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Informácia o zasadnutí komisie kultúry, mládeže, športu

a školstva

o zasadnutí komisie
Mgr.

Pohorelská

-

predsedníčka

komisie

kultúry,

mládeže,

športu

a školstva o zasadnutí komisie , kde boli riešené:
-

pripomienky na opravu tribúny,

-

bude treba pripraviť mantinel y počas zimy na klzisko na Sídlisku,

-

obec by mala zakúpiť fotoapar át,

-

folkloristi budú mať na budúci rok 45. výročie založenia súboru
a žiadajú cca l tis. €,

-

výpredaje vo vestibule by nemali byť v deň a deň po akciách
usporiadaných obcou,

-

mala dotaz, či bude zri adená pracovná skupina na zariaďovanie
Múzea súkenníctva a gubárstva,

-

v komisii bola pripomienka, že v rozpočte boli peniaze na kultúrn y
dom a peniaze sa podľa členov komisie vyparili,

Uvedenú informáciu poslanci vzali na vedomie a

prijali uznesenie číslo

190/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Diskusia
JUDr. Struhár – mal dotaz ohľadom vykurovania v materskej škole ,
nakoľko v pondelok tam bolo len 15 stupňov a deťom bola zima.
Mgr. Zvarová – aj v piatok bola zima v kultúrnom dome,
-

mala dotaz ohľadom rozoberania amfiteátra,

-

aj bránu by bolo treba dať zakonzervovať,

-

robili tam ľudia a mne je ľúto,

-

vysvetlila, že keď sa aj teraz dali peniaze do rozpočtu na amfiteáter,
či budú potom aj financie využité na účel pre ktorý boli schválené ,

-

keď sa schvália peniaze treba plánovať aj aktivit y,

-

neviem aké máme plány do budúcnosti,

-

zadná rampa v cintoríne počas Pamiatky zosnul ých by mala byť
otvorená,
20

-

informovala poslancov o skutočnosti, že folklórny súbor nemá právnu
subjektivitu, je pod obcou a financie sú odovzdávané do obecnej
pokladne, ako ďalej uviedla, že neberie žiadne peniaze za projekt y,
či program y a tak ušetrí obci a aj fungovanie folklórneho súboru je
vytváranie určitej služby pre obyvateľov kde trávia svoj voľný čas
a nejde o to, že by s a prehajdákali peniaze, pretože

súboristi

pomáhajú obci v rámci dobrovoľnej práce,
-

pozvala poslancov na Deň filmu a divadla.

JUDr. Struhár – konštatoval, že rozobratie amfiteátra bolo unáhlené, keď
nemáme alternatívne riešenie, amfiteáter by sa mal ešte udržať ,
-

za 5 rokov ako ste vy amfiteáter sa neudržiaval,

-

sú malé obce a majú amfiteáter ,

-

sochy na Starom námestí sú tiež neudržiavané,

-

mohli sa robiť akcie cel ý rok na amfiteátri, ale sa nerobili,

-

boli schválené peniaze na amfiteáter a nerobilo sa n a ňom.

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že sme sa nemohli zap ojiť do
výzvy

na

kultúrny

dom,

pretože

polovicu

budovy

poskytujeme

na

podnikanie,
-

rozpočet je zakaždým dopredu zverejnený a každý sa k nemu môže
vyjadriť a vy ako poslanci zvlášť,

-

ak bude výzva na kultúrny dom, môžeme ísť do toho, len treba
povedať, kto vydal túto výzvu,

-

Vepor bude mať 45. výročie, ale ja neviem, či im dáme takú sumu,

-

výpredaje nemusia ísť cez mňa, resp. poslancov je to záležitosť
zamestnancov, je to o komunikácii medzi pracovníkmi obce,

-

vyzvali sme občanov, že ak majú nejaké veci, aby ich poskytli obci
a pracovná skupina zatiaľ nebola zriadená,

-

informovala o rekonštrukcii povrchu viacúčelového ihriska,

-

informovala o miestnom šetrení pracovníčkou životného prostredia
ohľadom výrubu stromov, ktor ých výrub bol schválen ý poslancami.

Bálint – navrhol výmenu koberca na ihrisku,
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-

treba pozrieť autá bez značiek parkujú na Sídlisku,

-

treba otvoriť sociálne zariadenie v dome smútku počas Pamiatk y
zosnul ých,

-

mal dotaz ohľadom opravy kanálov pri činžákoch,

-

mal dotaz ohľadom Športovej hal y.

Čajko – pripomienkoval poškodzovanie áut hráčmi

z viacúčelov ého

ihriska.
Štefánik – informoval o vynaloženom úsilí ohľadom výmeny koberca na
viacúčelovom ihrisku.
Mgr. Pohorelská – ocenila prácu detí pri tvorbe krátkometrážneho filmu
pri príležitosti Dňa filmu a divadla.
Na diskusné príspevky poslanco v bolo odpovedané starostkou obce a jej
zástupcom.
Nakoľko viac pripomienok do diskusie zo strany poslancov nebolo,
predsedníčka návrhovej komisie ešte raz prečítala schválené uznesenia a to
č. 174- 190/2015.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala prítomným
na účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
JUDr. Pavel Struhár
Martin Štefánik
Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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