ZÁPISNICA

Č. 17

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 19. 8. 2021
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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 19. 8. 2021.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Ospravedlnení poslanci : Richard Bálint, Ing.Štefánia Dovalová,
Ing.Tomáš Figuli, Mgr.Stanislava Zvarová
Neprítomný: Ing. Pavel Struhár PhD.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

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

návrhom

programu zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie zverejneného 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 zaradenia obce do pôsobnosti MAS MALOHONT.
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
10.Rôzne.
11.Diskusia.
12.Kontrola schválen ých uznesení.
13.Záver.
Na

základe

z poslancov

predloženého

návrhu

nepripomienkoval

a na

doplnenie

základe
programu

skutočnosti,
dala

že

nikto

starostka

obce

hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za to, ab y sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 279/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová - do návrhovej komisie navrhla starostka obce po slankyne
Janu Mocnú, PhDr.Janku Pohorelskú a PhDr. Blaženu Hruškovú .
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

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 280/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka

obce určila poslancov

Mgr.

Dalibora Ďuriša a Milana Čajku.
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Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 281/2021, 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 konštatovala, že uznesenia prijaté na minulom
zasadnutí dňa 27.5.2021 sú v splnené, resp. sú v plnení:
- uznesenie číslo 261/2021- zámer odpredaja nehnuteľnosti bol zverejnený ,
- uznesenie číslo 262/2021 - zámer odpredaja nehnuteľnosti bol zverejnený,
- uznesenie číslo 263/2021 - Memorandum podpísané, UMR zasadá po
skupinách,
- uznesenie číslo 265/2021 – žiadateľ prof. Tomo sa zatiaľ neohlásil ,
- uznesenie číslo 2 66/2021 – pamätná tabuľa bola osadená v spolupráci
s rodinou a ECAV Klenovec ,
- uznesenie číslo 2 70/2021 – rokovania sa uskutočnili ale predseda BBSK
preferuje Utekáč, kde je už vybudovaný priem yselný park,
- uznesenie č.272/2021 - sa realizuje,
- uznesenie č.274/2021 – v realizácii,
- uznesenie 276/2021 - náter strechy na budove Spoločenského domu sa
realizuje, v havarijnom stave bol komín, ktorý bol rozobrat ý a opravený,
- ostatné uznesenia sú zrealizované, resp. sú v plnení.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 282/2021, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva. .
Mgr.Kaštanová – predložila poslancom správu o činnosti obecného úradu, od
posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva ,

ktoré

sa

uskutočnilo
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a konštatovala,

27.5.2021

že

i napriek

dovolenkovému

obdobiu

boli

zabezpečené naplánované i neplánované aktivit y v obci.
Okrem iného:
3.6. - zasadala komisia udržateľného mestského rozvoja Rim. Sobota (UMR)
za účasti starostky obce,
7.6.- vedenie obce sa zúčastnilo na zasadnutí Rady ZMOGaM v Lenke,
14.6. - sa uskutočnilo zasadnutie revíznej komisie Mikroregiónu Sinec
Kokavsko v obci,
16.6.- následne sa uskutočnila aj výročná členská schôdza Mikroregiónu,
16.6. - na pracovnom stretnutí s farárom ECAV Mgr. R. Roskošom bolo
dohodnuté osadenie pamätnej tabule biskupa Antala na budove klubu
dôchodcov v obci,
sa

17.6.-

starostka

obce

zúčastnila

na

pracovnom

stretnutí

zástupcov

samospráv v Tisovci,
17.6. - zasadala pracovná skupina UMR v Tisovci,
17.6. - uskutočnilo sa aj pracovné stretnutie s predsedom a podpredsedom
BBSK, ktorého sa zúčastnila starostka obce a zástupca starostky,
18.6.- sa vedenie obce stretlo so zástupcom SOŠ v Hnúšti
21.6.

-

starostka

obce

s Jaroslavom

Zvarom

sa

zúčastnili

zasadnutia

programovej rady ohľadom zabezpečenia 42.ročníka GMFS - KR,
21.6.- sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom ponúk na asfaltovanie
v Novej štvrti,
22.6.- zasadal výbor pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR v Rim. Sobote na
ktorom sa zúčastnila starostka obce,
23.6.- sa uskutočnilo očkovanie pro stredníctvom Mobilného očkovacieho
miesta, ktoré obec pomohla zabezpečiť,
25.6.-

sa

v obradnej

miestnosti

obce

Klenovec

uskutočnila

rozlúčka

predškolákov s materskou školou,
27.6. - sa v kultúrnom dome konal kultúrny program FS Vepor pod názvom
„Od kolísky po svadbu“,
28.6.- sa na ÚPSVaR v Rim. Sobote uskutočnilo pracovné stretnutie,
1.7. - v Lenke zasadala rada ZMOGaM -u
10.7.- sa uskutočnilo valné zhromaždenie Pasienkovej spoločnosti v ktorej má
podiel y aj obec, ktorú na ňom zastupovala starostka obce,
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12.7. -sa na pracovnom stretnutí stretlo vedenie obce s riaditeľom Súkromnej
základnej umeleckej škol y v Klenovci,
13.7.- na pracovnom stretnutí so zástupcami firm y Brantner s.r.o. riešilo
vedenie obce problémy s vývozom tuhého komunálneho odpadu,
14.7.- sa uskutočnilo pracovné stretnutie s novým

katolíckym

farárom

z Hnúšti, o.i. aj ohľadom opravy domčeka na stretnutia,
14.7. - bolo uskutočnené stretnutie na zabezpečenie prípravy Mierového behu
cez Klenovec,
16.7.-sa na MAS Malohont konzultoval projekt rekonšt rukcie Kultúrneho
domu na ktorom sa zúčastnilo vedenie obce, Ing. Trnavský a Mgr. Píš,
21.7.- zástupcovia záhradkárov z Chorepy sa stretli s vedením obce na
pracovnom stretnutí,
21.7.

sa

taktiež

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

na

Mestskom

úrade

v Rimavskej Sobote,
22.7. - na ÚPSVaR v Rim. Sobote zasadal výbor zamestnanosti,
4.8.- sa uskutočnilo výberové konanie na asistenta v materskej škole,
5.8. - na obecnom úrade v Klenovci sa stretli zástupcovia ÚPSVaR z Hnúšte
s vedením obce na pracovnom stretnutí,
5.8.-

na

pracovnom

stretnutí

s riaditeľkou

základnej

škol y

bol a

prediskutovaná pripravenosť škôl na nová školský rok ,
12.8.- sa uskutočnilo v Klenovci pracovné stretnutie s predsedom vlády SR
Eduardom Hegerom a splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunit y
Andreou Bučkovou,
13.-15.8. - sa uskutočnil 42. ročník GMFS -Klenovská rontouka,
17.8. - v Tisovci sa stretla skupiny udržateľného mestského rozvoja (UMR)
ohľadom vodovodov.
Okrem t ýchto aktivít sa realizoval i aj nasledovné práce:
- bol prevedený náter strechy na kultúrnom dome a oprava komína na budove,
- pripravovali sa obecné akcie, sobáše, občianske pohreby,
- uskutočnili sa práce spojené s prípravou Klenovskej rontouky a po je
ukončení zasa upratovacie p ráce, vyúčtovanie a iné,
- zrealizovaná bola rekonštrukcia pamätníka na námestí,
- bol zrekonštruovaný kamenný most na Ráztočnom,
- začala sa rekonštrukcia medziblokov na ul. SNP,
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- materiálne sme zabezpečili dvakrát mobilné očkovanie a preočkovanie
v obci,
- realizuje sa výmena osvetlenia v obci,
- pokračovali práce po povodni v obci, ktorá bola 17.7.2021 a o dva t ýždne
znova, zabezpečovali sme čistenie a úpravu potokov, jarkov, likvidovali sa
zvalené strom y,
- pripravená je realizácia vodovodu na ul. Fučí kovej,
- bol nám schválený projekt „Sieň slávnych rodákov“, ktorá bude zrealizovaná
v zasadačke obecného úradu na prízemí,
- čakáme na schválenie projektu na výmenu okien na obecnom úrade,
- pracujeme na projekte na výstavbu Zberného dvora .
Uvedenú správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 283/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.

8. Prerokovanie zaradenia obce do pôsobnosti MAS MALOHONT.
Mgr.Kaštanová

-

privítala

na

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva

Ing.

Miroslavu Vargovú manažérku Miestnej akčnej skupiny MAS Malohont.
Ing. Vargová Miroslava - informovala poslancov obecného zastupiteľstva
o činnosti Miestnej akčnej skupiny MAS Malohont ,
- konštatovala, že MAS pôsobí už 3 programové obdobie t.č. je to obdobie
rokov

2021-2027

a obec,

resp.

jeho

poslanci

sa

musia

na

začiatku

programového obdobia vyjadriť, či aj v tomto období bude ich obec súčasťou
MAS Malohont a tak je nadstavené aj financo vanie MAS, ktoré je
-

1,32 €/obyvateľa/rok v rokoch 2021 - 2022

- 2,00 €/obyvateľa/rok v rokoch 2023 - 2027, pričom sa výška
príspevku nemenila od roku 2007,
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- informovala, že do MAS Malohont je zapojených 43 obcí, ktorým bolo
rozdelených už celkom 7 mil. €, obec Klenovec je jej členom od jej založenia
t.j. od roku 2007,
- konštatovala, že aj obce sa ocitli v nezávidenia hodnej finančnej situácii, ale
je potrebné vedieť, či aj Klenovec zostane v pôsobnosti MAS,
- podrobne informovala poslanco v o finančnej podpore projektov MAS
Malohont pre obec Klenovec, ktoré boli realizované v 1 programovom období,
kde bola podporená:
-

rekonštrukcia

Bencov ho

námestia,

rekonštrukcia

kolešne,

rekonštrukcia klubu dôchodcov, rekonštrukcia Klenovskej izby, rozhľ adňa
Slopovo a Penzión na Ráztočnom ,
- peniaze sa začali rozdeľovať v roku 2019,
- zatiaľ je rozdelených 700 tis. € a 2 mil. € sú v rezerve,
- ponechala materiály o čerpaní finančných prostriedkov, využitie financií
a vízie do budúcnosti pre poslancov, kt oré tvoria prílohu k tejto zápisnici,
- ďalej informovala, že MAS bude v budúcom období podporovať sociálne
a komunitné služby,
- poukázala na problém y, ktoré vznikli zo strany ministerstiev a PPA, čiže
neboli ovpl yvnené MAS,
- vydávajú propagačné materiál y, vzdelávacie aktivit y,
- vyzvala poslancov o podnet y a otázky, ktoré ich zaujímajú v súvislosti
s činnosťou MAS Malohont.
Poslanci vzali na vedomie informáciu i činnosti MAS Malohont, podanú jej
manažérkou.
Mgr. Kaštanová - vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, nakoľko je to len na
nás, či sa aj po 3 krát zaradíme do územia pôsobnosti MAS Malohont pre
programové obdobie 2021 -2027,
- informovala o veľmi dobrej spolupráci s MAS Malohont a vyzdvihla prácu
MAS, ktorí sú bojovníčkami za náš región,
- poďakovala za priblíženie činnosti MAS, za spoluprácu s pracovníčkami
MAS Malohont, ktorá je naozaj výborná.
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Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to a:
1. s ú h l a s í
- so zaradením obce Klenovec do územia pôsobnosti Miestnej akčnej
skupiny MALOHONT pre programové obdobie 2021 - 2027
2. s c h v a ľ u j e
- príspevok obce Klenovec na prípravu a realizáciu stratégie miestneho
rozvoja a grantového programu MAS na programové obdobie 2021 - 2027
vo výške:
-

1,32 €/obyvateľa/rok v rokoch 2021 - 2022

-

2,00 €/obyvateľa/rok v rokoch 2023 - 2027 ?

prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 284/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová - na záver starostka obce poďakovala za spoluprácu
manažérke MAS Malohont pani Miroslave Vargovej.
9. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Rozdelenie pozemkov registra C -KN čísla 8844/1 a 8844/2,
Čajko – informoval o zasadnutí stavebnej komisie, na ktorej boli prerokované
žiadosti občanov na odpredaj pozemkov v Pasiečke pod pánom Múkom
a pánom Antalom ohľadom pozemkov, ktoré boli plánované na komunikáciu
a nakoľko sa žiadatelia o tieto pozemky starajú,
- členovia komisie odporúčajú tieto pozemky po rozdelení vyhlásiť na
prebytočný majetok obce,
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- po zverejnení budú môcť prejaviť záujem aj pôvodní majitelia záhrad, ktorí
sa už o tieto pozemky nestarajú,
- tieto pozemky sa už nebudú dať využiť ani ako komunikácia, pretože časť
pozemku sa už vrátila pôvodnému vlastníkovi, nie je tam dobrý terén na
cestu, ktorá sa tam už ani neplánuje,
- všetky náklady spojené s pozemkami budú znášať kupujúci.
Ing. Trnavský - predložil poslancom návrh na rozdelenie pozemkov registra
C-KN čísla 8844/1 a 8844/2, ktoré sa následne vyhlásia za prebytočný
majetok obce Klenovec. Predaj pozemkov sa následne uskutoční za cenu
určenú znaleckým posudkom a ostatné náklady obce spojené s ocenením
a geometrickým zameraním predávaných nehnuteľností.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasova ť.
Hlasovanie: Kto je za rozdelenie pozemkov registra C -KN čísla 8844/1
a 8844/2, ktoré sa následne vyhlásia za prebytočný majetok
obce Klenovec?
prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 285/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 v sume
55 000 € na asfaltovanie ulíc Nová štvrť.
Mgr. Kaštanová – v rezervnom fonde zostalo 108 tis. € a nakoľko bude treba
nechať ešte aj nejakú finančnú

rezervu navrhla poslancom použiť finančné

prostriedk y z rezervného fondu za rok 2020 v sume 55 000 € na asfaltovanie
2 ulíc v Novej štvrti.
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PhDr. Hrušková – podporila návrh asfaltovania ulíc, nakoľko sa jedná
o vstup do obce a pripomienkovala kvetináče pri Evasporte, ktoré neplnia svoj
účel a pripomienkovala aj parkovanie áut pri firme Evasport .
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlas ovať.
Hlasovanie: Kto je za p oužitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu za rok 2020 v sume 55 000 € na asfaltovanie ulíc Nová
štvrť?
prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 286/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 v sume
5 000 € na zakúpenie traktorovej kosačky.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že nezamestnaných je stále menej a nemá kto
kosiť, teraz kosia 2 zamestnanci a navrhla poslancom použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020

v sume 5 tis. € na zakúpenie

traktorovej kosačky,
- nemá kto kosiť, nezamestnaní kosia cintorín
PhDr. Hrušková – pripomienkovala kosenie cint orína, ktorý je v zlom stave,
- človek stráca orientáciu v cintoríne, vypílili sa strom y a teraz tam rastú
kríky a ďalšie stromy, toto treba riešiť komplexne a trvalo,
- pripomenula nutnosť oplotenia cintorína,
- kosiť cintorín, by mohli kosiť aj ľudia na dohodu , treba to riešiť,
- mnohí ľudia nie sú z tadiaľto, majú tu len hroby a musia hľadať spôsob y,
aby mali okolo hrobov vykosené, cintorín je v zlom stave, je zarastený.
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Ištók - pripomienkoval vysoké 4 strom y v cintoríne, ktoré treba vypíliť, lebo
ohrozujú hroby,
- treba využiť nejakú službu na kosenie cintorína.
Čajko – pripomenul poslancom platby za cintorín,
-cest y nie sú zarastené, vlastníci hrobového miesta si musia sami obkosiť
okolo hrobov,
Mgr. Kaštanová – jedna stránka je financie a druhá kosenie,
- a táto kosačka nebude používaná do cintorína, vzhľadom na terén, ktorý je
v cintoríne sa môžu a musia použiť len strunové kosačky.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použiti a finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 v sume 5 tis. € na zakúpenie
traktorovej kosačky ?
prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 287/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 v sume
1 500 € na opravu mostíka cez Rimavu na ul. SNP
Mgr. Kaštanová - navrhla poslancom použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020

v sume 1 500 € na opravu mostíka cez

Rimavu na ul. SNP, ktorý je v havarijnom stave.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie použiti a finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 v sume 1 500 € na opravu
mostíka cez Rimavu na ul. SNP ?
p ríto mn í

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

p ro ti

0

zd rža l
sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 288/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Žiadosť OZ Jasenina so sídlom Šoltýska o poskytnutie príspevku na
vydanie knihy k 150. výročiu objaveniu nerastu - magnezitu v Mútniku
Mgr. Kováčová - predložila poslancom na prerok ovanie žiadosť OZ Jasenina
so sídlom Šolt ýska o poskytnutie príspevku na vydanie knihy k 150. výročiu
objaveniu nerastu - magnezitu v Mútniku.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci vzali žiadosť na vedomie a prijali
uznesenie číslo 289/2021 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Príprava projektovej dokumentácie na vodovod na ul. Partizánsk ej.
Mgr. Kaštanová - informovala o nutnosti prípravy projektovej dokumentácie
na vodovod na ul. Partizánskej v prípade, že bude zverejnená výzva.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie prípravy projektovej dokumentácie na
vodovod na ul. Partizánskej ?
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prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr.Blažena Hrušková, Štefan Ištók,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 290/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

10. Diskusia
Čajko – informoval o stretnutí s predsedom a podpredsedom BBSK v Banskej
Bystrici, kde bolo konštatované, že vybudovanie práčky na vlnu v Klenovci
by bolo veľmi nákladné, ktoré by muselo byť v réžii obce,
- po stretnutí s pánom Malatincom, bolo konštatované, že priem yselný park v
Utekáči je na takúto výrobu pripravený, majú parkoviská, prístupovú cestu,
halu, skladovacie priestory, vyriešené čistenie vody a pod.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Mgr. Kaštanová – starostka vyz vala poslancov, že ak by mal niekto záujem
kosiť cintorín , tak nech sa prihlási na obecnom úrade,
- informovala a vyzvala poslancov na vyjadrenie sa k návrhu, že do UMS bola
navrhnutá lokalita Skorušina l yžiarsky vlek, obnova vojnových hrobov,
kúpalisko, bežeckú dráhu na ihrisku,v zime aby sa zasnežovalo, aby sa tam
behalo na bežkách, staré šatne pri ihrisku prerobiť na pálenicu a muštáreň.
Ištók – vyjadril názor, že na pálenicu treba vstupného kapitálu, technológia
pre prevádzku pálenice je veľmi nákladná .
Ing. Trnavský – informoval o problémovom možnom vybudovaní cyklotras y
Rimavská Sobota – Tisovec, vzhľadom na nevysporiadané pozemky a blízkosť
vodného toku Rimavy.
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Mgr. Kaštanová – informovala o schválenom projekte

Siene slávnych

rodákov v zasadačke na prízemí v budove obecného úradu,
- vodovod na ul. Fučíkovej sa už začne robiť ,
- vodovod na ul. kpt. Nálepku je na kontrole,
- vodovod na ul. 9.mája - tu prebieha verejné obstarávanie a potom urobíme
chodník v budúcom roku,
- takže vodovod na všetkých 3 uliciach bude vyr iešen ý.
Poslanci prediskutovali vznesené návrhy.
Na záver boli predsed níčkou 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 zasadnutí obecného zastupiteľstv a a

zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dalibor Ďuriš
Milan Čajko

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčo vá
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