ZÁPISNICA

Č. 17

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 15. 3. 2017

1

Z á p i s n i c a

č í s l o

17

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 15. 3. 2017.
Prítomní: 11 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že sú
prítomní všetci 11 poslanci obecného zastupiteľstv a

a zastupiteľstvo je

uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie 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.
Interpelácia poslancov.
Prerokovanie žiadostí občan ov a organizácií.
Predkladá: Ing. Mário T rnavský a Ing. Viktória Majerová
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali prip omienky k navrhovanému programu zasadnutia,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
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
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 353/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Richard
Bálint, PhDr.Janka Pohorelská a Ing. Štefánia Dovalová.
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

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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 354/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápis nice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Mgr. Stanislavu
Zvarovú a JUDr. Pavla Struhára .
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 355/2017, 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:
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uzn.č.336/2017 – Komunitné centrum Klenovec – žiadosť bola podaná 23.2.
uzn.č.337/2017 – zateplenie materskej škol y – žiadosť bola podaná 10.3.
uzn.č. 338/2017 – zníženie stropu v kultúrnom dome sa realizuje,
uzn.č.341/2017 – nájomca Alena Figuliová, priestor sa upravil, vybudova la sa
priečka medzi

kvetinárstvom

a kaderníctvom

a nájom je dohodnut ý od

1.4.2017.
uzn.č. 342/2017 – nájomca Ing. Jaroslav Jáchim, priestor je prenajat ý od
2.3.2017,
uzn.č.343/2017 – prenájom priestorov zdravotného strediska ešte nebol
zverejnený,
uzn.č.346/2017- výpoveď nájomnej zmluvy Varesu bola zaslaná 7.3.2017,
uzn..č.347/2017- schválenie ocenených a odmeny pre nich schválime dnes.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 356/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.

Kaštanová

-

predložila

poslancom

ústnu

informáciu

o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecnéh o zastupiteľstva dňa 16.2. ,
ktorá bola zameraná na nasledovné aktivity :
- 18.2. sa uskutočnil Osvetársky ples,
- 21.2. sa v Hrachove uskutočnilo pracovné stretnutie starostov na ktorom
boli preškolení na úseku CO,
- 22.2. bol v Rimavskej Sobote zorganizov aný Snem ZMOGaM,
- 23.2. sa za účelom finalizácie projektu Komunitného centra uskutočnilo
pracovné stretnutie s externým manažmentom (Kaštanová,Trnavský,Píš),
- 24.2. sa v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s ministrom vnútra SR
Róbertom Kaliňákom so starostami Banskobystrického kraja a členmi DHZ
(Kaštanová, Štefánik, Čajko, Sihelský),
- 27.2. ponúkli zástupcovia skupiny KOOR, s.r.o. Bratislava a firm y STEFE
rekonštrukciu verejného osvetlenia,
- 28.2. zasadla Revízna komisia Mikroregiónu Sinec -Kokavsko v Klenovci,
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- 2.3. sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami vlastníkov parciel navrhnut ých
do Chráneného územia Európskeho významu,
- 3.3. sa na Štátnej ochrane prírody Cerov á vrchoviny uskutočnilo pracovné
stretnutie ohľadom Chráneného územia Európskeho významu,
- 6.3. sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie

s pracovníkmi Detského

domova Slniečko a ochrany mládeže ÚPSVaR Rim. Sobota ohľadom možnosti
návratu dieťaťa do jeho prirodzeného prostredia,
- 8.3. sa na zasadnutí

„Klubu starostov“ v Hnúšti ri ešila otázka Lekárskej

zdravotnej služby,
- 10.3. sa na stretnutí s externým manažmentom riešila finalizácia projektu
zateplenia materskej škol y (Kaštanová, Trnavský, Píš),
- 10.3. si na spoločnom stretnutí členovia 4 spoločenských organizácií (Klub
dôchodcov, Jednota dôchodcov, Zväz invalidov a ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov) pripomenuli Medzinárodný deň žien,
- 13.3. v Orávke zasadala Rada ZMOGaM -u.
Správu o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 357/2017,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici .
7. Interpelácia poslancov.
JUDr. Struhár – predložil poslancom návrh na udelenie Ceny obce JUDr.
Ľubomírovi Moncoľovi In Memoriam, nakoľko by sa v tomto roku dožil
okrúhleho životného jubilea, má zásluhy na zviditeľnení a propagácie obce,
ocenenie by sa udelilo v rámci otváracieho ceremoniálu GMFS.
Mgr. Zvarová – konštatovala, že na budúci rok sa bude robiť aj film o pánovi
Pelikánovi a jeho ocenenie sa môže spojiť s t ým,
-

pripomienkovala veľký počet oceňovaných na otváracom ceremoniál y,

-

už niekoľko rokov navrhujem a bolo by to lepšie, keby sa oceňovanie
uskutočnilo vo štvrtok pred GMFS, aby sa urobila prezentácia o t ýchto
občanoch, aby sa oceňovanie nespájalo s otváraním GMFS.

JUDr. Struhár – podporil poslankyňu Zvarovú a konštatoval, že oceňovaniu
treba venovať jeden deň, resp. večer, ale aj s patričným programom.
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Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že poslanci
k uvedenému poslaneckému návrhu nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie poslan eckého návrhu na udelenie Ceny
obce JUDr. Ľubomírovi Moncoľovi In Memoriam ?
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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 358/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici

8.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií

Žiadosť TJ Družstevník o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
Ing. Majerová – predložila poslancom žiadosť TJ Družstevník Klenovec
o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017.
Po prerokovaní v komisii finančnej táto komisia odporučila poskytnutie
finančnej dotácie pre TJ Družstevník Klenovec vo výške 4 600 € (na futbal
3 800 € a na bedminton 800 €) na činnosť TJ s t ým, že poskytnutá finančná
dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12. 2017.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti o pridelenie finančnej dotácie
pre TJ Družstevník Klenovec vo výške 4 600 € (na futbal
3 800 € a na bedminton 800 €) na činnosť TJ s tým, že
poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do
31. 12. 2017 ?
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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. 359/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .

Žiadosť BK RODON o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
Ing. Majerová – predložila poslancom

žiadosť BK RODON o poskytnutie

finančnej dotácie na rok 2017.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti v komisii finančnej táto komisia odporučila
poskytnutie dotácie vo výške 300 € na nákup dresov a bedmintonových
košíkov s t ým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do
31. 12.2017.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za žiadosť BK RODON o poskytnutie finančnej dotácie
vo výške 300 € na nákup dresov a bedmintonových košíkov
s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná
najneskôr do 31. 12.2017 ?
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
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K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 360/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .

Žiadosť ZO SZPB o poskytnutie finančnej dotáci e na rok 2017
Ing. Majerová – predložila poslancom žiadosť ZO SZPB o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 2017.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti v komisii finančnej táto komisia odporučila
poskytnutie finančnej dotácie pre ZO SZPB vo výške 300 € na aktivit y
uvedené v žiadosti s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná
najneskôr do 31. 12.2017.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadost i ZO SZPB o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 300 € na aktivity uvedené
v žiadosti s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude
vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017 ?
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. 361/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Žiadosť ZO SZZP o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
Ing. Majerová – predložila poslancom žiadosť ZO SZZP o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 20 17.
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Po prerokovaní uvedenej žiadosti v komisii finančnej táto komisia odporučila
finančnej dotácie vo výške 300 € na aktivit y uvedené v žiadosti s t ým, že
poskytnutá finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiados ti ZO SZZP o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 300 € na aktivity uvedené v
žiadosti s tým, že poskytnutá finančná dotácia bude
vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017?
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. 362/2017, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov o poskytnutie finančnej do tácie
Ing. Majerová - predložila poslancom žiadosť ZO Jednot y dôchodcov na
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti v komisii finančnej táto komisia odporučila
žiadosť ZO Jednot y dôchodcov o poskytnutie finančnej dotác ie vo výške 300
€ na aktivit y uvedené v žiadosti, s t ým, že poskytnutá finančná dotácia bude
vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017.
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala činnosť niektorých organizácií.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ZO Jednoty dôchodcov
o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 300 € na aktivity
uvedené v žiadosti, s tým, že poskytnutá finančná dotácia
bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017 ?
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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. 363/2017, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici .

Žiadosť ZO SZCH o poskytnutie finančnej dotácie
Ing. Majerová - predložila poslancom žiadosť ZO SZCH o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 2017.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti v komisii finančnej táto komisia odporučila
žiadosť ZO SZCH o poskytnutie finančnej dotácie schváliť vo výške 300 €
a to na zabezpečenie výstavy zvierat počas G MFS s t ým, že poskytnutá
finančná dotácia bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schvá lenie žiadosť ZO SZCH o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 300 € na zabezpečenie výstavy
zvierat počas GMFS s tým, že poskytnutá finančná dotácia
bude vyúčtovaná najneskôr do 31. 12.2017?
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
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K uvedenému bodu pro gramu prijali poslanci uznesenie č. 364/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
9.Rôzne
Rekonštrukcia striešky nad vstupom do hotela Vepor.
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti Jána Ulického na rekonštrukciu
striešky nad vstupom do hotela Vepor, nakoľko zateká do chodby hotela.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je použitie pro striedkov rezervného fondu vo výške 7 000
€ na rekonštrukciu striešky nad vstupom do hotela Vepor ?
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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 365/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Odporučenie Rady TKR prenajať te levízny káblový rozvod na dobu 12
rokov s tým, že bude vypísaná súťaž na jej prenájom.
Ing. Trnavský – informoval o zasadnutí Rady káblovej televízie i na základe
toho, že problematika káblovky bola prerokovávaná aj na minulom zasadnutí
obecného zastupit eľstva,
-

káblová rada prehodnotila ponuky od firiem,

-

káblová rada odporučila poslancom prenajať televízny káblový rozvod
na dobu 12 rokov s tým, že bude vypísaná súťaž na jej prenájom ,

-

pretože teraz sa všetko tak rýchlo mení
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-

rada TKR nie je za predaj káblov ky, pretože tam by sa nedali
zadefinovať podmienky, pretože operátory nevedia garantovať ceny ani
program y, niektoré program y sa stratili, niektoré sa spoplatnili, nevedia
zabezpečiť fixnú programovú štruktúru.

JUDr. Struhár – podporil návrh na prenájom ká blovky,
-

káblovka je majetkom aj občanov, ktorí v nej majú svoje peniaze.

Mgr. Kaštanová – názor vedenia obce je tiež káblovku dať do prenájmu, nie
jej predaj.
Mgr. Brndiarová – treba informovať občanov, cez káblovku, Klenovské
noviny, alebo vložiť leták do novín, aby sa im skutočnosť okolo programov
vysvetlila, pretože nie je to vina obce, že niektoré program y už nejdú.
Štefánik – občania nám vyt ýkajú, že niektoré program y vypadli, a cena je tá
istá, ale nie je to naša vina, Vares dal v minulosti niektoré program y čo boli
zadarmo do ponuky, cena sa nezmenila a teraz niektoré vypadli,
-

české program y na Slovensku skončila.

Ing. Trnavský – vysvetlil, že zostali len program y, za ktoré sa platí a vypadli
tie , ktoré boli zadarmo a Vares teraz nevie ani cenu zníž iť.
Mgr. Kaštanová – dohoda bola medzi Markízou, Novou, Primou a JOJ-kou,
že Markíza a JOJ -ka končí v ČR a Nova a Prima na Slovensku,
-

my nemôžeme zverejniť určité skutočnosti,

-

my sme informovali na káblovke, že niektoré program y na káblovke
budú končiť, ale niektoré veci sa nedajú verejne napísať.

Mgr. Zvarová – podporila poslank yňu Brndiarovú v tom, že treba občanov
informovať prostredníctvom K lenovských novín, ktoré chodia do každej
domácnosti a káblovku nemajú v každom dome.
Bálint – treba občanom vysv etliť, že kapacitne kábel nestíha, záleží aj od
televízorov a treba káblovku rekonštruovať,
-

teraz staršie televízory idú lepšie.

Ing. Trnavský – informoval, že snažia sa urobiť podmienky tak, aby
fungovalo DBT, pôjde koaxiálom na viacerých televízoroch a popri tom, by sa
žiadalo, aby sa začala ťahať optika po obci, a aby káblovka ostala v našom
vlastníctve, aby sa rekonštruovala naša káblovka,
-

káblová rada by vyhlásila súťaž do 4/2017, pretože od 10.7.2017 terajší
prevádzkovatelia končia, možno, že sa aj Va res prihlási.
12

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli už
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie. Kto je za schválenie odporučenia Rady TKR prenajať
televízny káblový rozvod na dobu 12 rokov s tým, že bude
vypísaná súťaž na jej prenájom?
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

10

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

proti

0

zdržal sa

1

Milan Čajko

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 366/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Určenie člena inventarizačnej komisie v materskej škole.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že je potrebné určiť z radov
poslancov člena inventarizačnej komisie v materskej škole.
Štefánik – inventarizácia sa musí uskutočniť čo najskôr, pretože je tam
elektronika,

ktorú

bude

treba

odpísať

a následne

odviesť

pri

zbere

elektroodpadu.
Po prerokovaní informácie poslanci navrhli poslanca Mgr. Dalibora Ďuriša,
ktorý s členstvom v komisii súhlasil.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie poslanca Mgr. Dalibora Ďuriša za člena
inventarizačnej komisie v materskej škole ?
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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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 367/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Stanovenie paušálneho poplatku za zvýšené náklady spojené s vykonaním
obradu uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti .
Mgr. Kaštanová – starostka obce konštatovala, že v roku 2010 bol obecným
zastupiteľstvom schválený poplatok 100 € za uzavretie manželstva mimo
úradne určeni e miestnosti, ale

podľa zákona o správnych poplatkoch je

stanovený poplatok za uzavretie manželstva mimo úradne určenie miestnosti
66 €. Z dôvodu, aby sme zosúladili zákon s našim uznesením navrhujeme
stanovenie paušálneho poplatku za zvýšené náklady spo jené s vykonaním
obradu uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti vo výške 34 €,
aby celková suma bola 100 € za sobáš mimo obradnej miestnosti t.j. 66 € zo
zákona a 34 € za zvýšené náklady. Cena 100 € sa nebude meniť, len to
musíme rozdeliť a k tomuto návrhu musíme ešte zrušiť bod C/4 uznesenia č.
29/2010.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie bod C/4 uznesenia č. 29/2010?
Kto je za schválenie paušálneho poplatku za zvýšené náklady
spojené s vykonaním obradu uzavretia manželstva mimo
úradne určenej miestnosti vo výške 34 € ?
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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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 368/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .

Stanovenie finančnej odmeny oceneným občanom a organizáciám pri
príležitosti GMFS
Mgr.Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti stanovenia finančnej
odmeny oceneným občanom a organizáciám pri príležito sti GMFS , ktoré sme
neschválili na minulom zasadnutí, keď sme schvaľovali oceňovaných.
Starostka

obce

na vrhla

schváliť

finančnú

odmenu

oceneným

občanom

a organizáciám tak ako vlani a to nasledovne:
- za udelenie Ceny obce Klenovec 100 € každému ocenenému,
- za udelenie Ceny starostky obce pre kolektív Lyžiarskeho klubu Klenovec
200 €.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie finančnej odmeny oceneným občanom
a organizáciám nasledovne:
- za udelenie Ceny obce Klenovec 100 € každému ocenenému,
- za udelenie Ceny starostky obce pre kolektív Lyžiarskeho klubu
Klenovec 200 € ?
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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 uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 369/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Platba na réžijné náklady pre deti stravujúce sa školskej jedálni
Mgr. Kaštanová

– informovala, že bola oslovená riaditeľkou ZŠsMŠ

Vladimíra Mináča Klenovec a vedúcou školskej jedálne s návrhom na platenie
1 €/ 1 mesiac/1 dieťa, ktoré sa stravuje v školskej jedálni na režijné náklady
spojené s prevádzkou kuchyne.
Na základe rozpravy bolo dohodnuté, že uvedený návrh bude najskôr
prerokovaný v sociálnej komisii, ktorá podá návrh na poslancom.
Štatút Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom na schválenie Štatút Základnej škol y
s materskou školou Vladimíra Mináča v Klenovci .
Po oboznámení sa poslancov s obsahom Štatútu ZŠ s MŠ Vl. Mináča a na
základe skutočnosti, že k uvedenému Štatútu poslanci obecného zastupiteľstva
nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Štatútu Základnej školy s materskou
školou Vladimíra Mináča v Klenovci ?
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
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 370/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Zámer vyregulovania sústavy kúrenia v materskej škole - informácia.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o zámere vyregulovania sú stavy
kúrenia v materskej škole, nakoľko si nevedia znížiť teplotu.
Vyregulovanie bude stáť okolo 2 tis. €.
S návrhom poslanci súhlasili a na budúcom zasadnutí budú predložené
ponuky, aby sa do jeseni mohlo urobiť vyregulovanie sústavy.
Informáciu o zámere vyregulovania sústavy kúrenia v materskej škole vzali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 371/2017, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Audit na vykurovanie v materskej škole - informácia
Mgr. Kaštanová – informovala o audite vykurovania v materskej škole, na
vybudovanie samostatnej kotolne pre materskú školu, ktoré by stálo asi 25 tis.
pričom úspora by bola asi 5 tis. € a mesačne platia 2 800 € a v sezóne viac,
-

materská škola má aj vysokú spotrebu elektriky,

-

starostka

odovzdala

audit

predsedovi

stavebnej

komisie

na

prerokovanie.
Čajko – konštatoval, že cena pôjde dole, pretože sa urobí vyregulovanie.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.

Ošetrenie tanku, dela, tribúny - informácia
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že sa robi l prieskum trhu na
ošetrenie tanku, dela a tribúny,
-

problémom je to, že ak by sa to robilo pieskovaním, resp. odpadom
z pecí a tento spôsob by zamoril prostredie, muselo by sa to robiť
v uzavretom prostredí,
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-

pieskovanie by sa muselo robiť so súhlasom suse dov, nakoľko by sa im
mohli poškodiť domy,

-

ak by sa to robilo vodou, nemáme toľko vody,

-

ponúkali nám aj previesť tank,

-

takže asi budeme musieť zostať pri tom klasickom čistení,

-

ale v každom prípade hľadáme ďalšie možnosti.

Informáciu vzali poslanci na ved omie.
Informácia o odoslanej žiadosti na SSE Žilina na vypílenie stromov na ul.
Sládkovičovej
Ing. Trnavský – informoval poslancov o odoslanej žiadosti na SSE Žilina
ohľadom vypílenia prerastených smrekov na ul. Sládkovičovej
-

zamestnanec elektrárni to b ol pozrieť,

-

elektrárne vraj majú maximálnu dobu na vypnutie elektriky,

-

povedal, že nám vyúčtujú cca 200 € za každé vypnutie elektriky

Po prerokovaní uvedenej informácie bolo konštatované, že počkáme na
príhodnejšiu chvíľu a zatiaľ smreky píliť nebudeme.

10.Diskusia.
PhDr. Pohorelská – predložila návrh na využitie pozemkov pod ČOV na
pestovanie zeleniny nezamestnanými.
Mgr. Zvarová – pripomienkovala parkujúce autá pred rodinnými domami na
ul. Obrancov mieru, ktoré obmedzujú účastníkov cestnej premávky v pl ynulej
jazde na hlavnej ceste.
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Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslanco m za príkladnú
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
JUDr. Pavel Struhár
Mgr. Stanislava Zvarová

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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