ZÁPISNICA

Č. 7

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 19. 9. 2019

1

Z á p i s n i c a

č í s l o

7

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 19. 9. 2019.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala poslancov obecného zastupiteľstva
a konštatovala, že zast upiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných so zverejneným návrhom programu
zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov záp isnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2019
(www.klenovec.sk )
Predkladá: Ing. Lojková
9. Informácia o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov.
Predkladá: Bc. Ján Deme
10.Informácia o činnosti komunitného centra.
Predkladá: Mgr. Zdenka Zbraneková
11.Prerokovanie žiadosti o nájom nebytových priestorov v kotolni na ul.
Sládkovičovej (STEFE THS, s.r.o.)
Predkladá: Ing. Mario Trnavský
12.Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy o kúpe pozemkov (futbalové
ihrisko)
Predkladá: Ing. Ma rio Trnavský
13.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
14.Rôzne
15.Diskusia.
16.Schválenie uznesení.
17.Záver.
Na základe predloženého návrhu a na základe skutočností, že nikto z poslancov
nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
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riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
prítomní

6

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 101/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: PhDr.
Janka Pohorelská, Mgr. Stanislava Zvarová 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

6

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 102/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan cov Richarda
Bálinta a Janu Mocnú.

3

Určených

overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému

bodu programu prijali uznesenie č. 103/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a konštatovala, že úlohy stanovené uzneseniami sú
splnené.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 104/2019, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.Kaštanová – podala správu o činnosti obecného úradu od posledného
zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.6.2019, ktorá bola zameraná na :
19.6.- na riešenie nedostatku vody v obci,
24.6. – zasadala Rada Gemeran v Pavlovciach,
25.6. – sa uskutočnilo ďalšie rokovanie ohľadom vody,
25.6. – sa vedenie obce stretlo s pánom Alexandrom Bačom ohľadom
zabezpečenia pohrebných služieb v obci,
26.6.- zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko,
- stretnutie MAS Malohont,
- uskutočnila sa rozlúčka predškolákov s materskou školou v obradnej
miestnosti obce Klenovec,
27.6. – pracovné stretnutie na ktorom bol riešený vývoz drte na Chorepe ,
28.6. – sa v obradnej miestnosti uskutočnila rozlúčka žiakov 9. ročníka so
základnou školou,
- uskutočnil sa 41. ročník GMFS,
3.7. – zástupcovia obyvateľov ul. Partizánska riešili s vedením obce
nedostatok vody,
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4.7. – dobrovoľní ci s nezamestnanými čistili kúpalisko,
9.7. - sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami firmy Stefe ohľadom
vyregulovania kúrenia v materskej škole,
16.7.- bola prerokovaná zmluva ohľadom dodávky plynu,
20.7. – sa uskutočnil Memoriál Pavla Slatinského,
27.7. – na Chorepe bola pracovníkmi obecného úradu osadená tabuľ a
a vyčistenie okolia pomníka,
14.8. – sa uskutočnilo pracovné stret nutie ohľadom cesty do Pavlínky so
zástupcami roľníckeho družstva a lesnej správy,
15.8.- bolo následné stretnu tie a vedením firmy Stefe,
28.8. – pri príležitosti 75. výročia SNP sa uskutočnili spomienkové oslavy
v obradnej miestnosti obce Klenovec, kde boli vyznamenaní in memoriam Ján
Štefánik a Ján Kačáni za účasti zástupcov SZPB v Bratislave, rodinných
príslušníkov a hostí spojené

s kladením vencov na námestí a kultúrnym

programom,
16.9.- zasadala Rada ZMOGaM -u,
18.9. -sa uskutočnilo zasadnutie Mikroregiónu Sinec -Kokavsko.
Začali sa robiť investičné aktivity:
-

chodník na ul. Jánošíkovej a Sládkovičovej,

-

dokončuje sa požiarna zbrojnica,

-

uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí ohľadom výmeny strechy
na obecnom úrade, na ktorú sme dostali príspevok z Ministerstva
kultúry SR, ktorý musíme vyčerpať do konca roka a na túto výmenu sa
prihlásila len jedna firma,

-

v materskej škole bolo zrealizované vyregulovanie kúrenia,

-

zakúpila sa technika zo schváleného rezervného fondu.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa o 17,00 hod. dostavil poslanec Ing.
Pavel Struhár PhD.
Správu o činnosti

obecného úradu

od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 105/2019 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

5

7. Interpelácia poslancov.
PhDr. Pohorelská – mala dotaz, ohľadom vody a cesty do Pavlínky.
Mgr. Kaštanová – odpovedala, že bude ešte ďalšie pracovné stretnutie
s roľníckym družstvom a štátnymi lesmi.
8.Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2019 .
Ing. Lojková – predložila poslancom Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu
Obce Klenovec k 30. 6. 2019 , ktorá bola zverejnená na web stránke obce v
zákonom stanovenej lehote. Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Klenovec k

30.6.2019 vzali

poslanci na vedomie a k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 106/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9. Informácia o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov .
Bc. Ján Deme – predložil poslancom informáci u o činnosti terénnych
sociálnych pracovník ov.
Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov je spracovaná písomne
a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Informáciu o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov

vzali poslanci na

vedomie a k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 107/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
10. Informácia o činnosti komunitného centra.
Mgr. Zbraneková – predložil a poslancom informáciu o činnosti Komunitného
centra Klenovec.
Správa o činnosti komunitného centra je spracovaná písomne a tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Informáciu o činnosti komunitných pracovníkov vzali poslanci na vedomie a k
uvedenému bodu prijali uznesenie č. 108/2019 , ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
11. Prerokovanie žiadosti o nájom nebytových priestorov v kotolni na ul.
Sládkovičovej (STEFE THS, s.r.o.)
Ing. Trnavský – predložil poslancom zámer prenajať nebytový priestor
plynovú kotolňu s.č. 2090 na parcele registra C -KN 871/3 evidovanú na LV 1238 v k.ú. Klenovec a to na základe žiadosti firmy Stefe.
Predmetom prenájmu je budova bez časti technológie potrebnej k vykurovaniu
bytových domov. Pri zmene nájomcu nesmie byť prerušená dodávka tepla.
Ponuky na prenájom treba doručiť v zalepenej obálke s nápisom „Ponuka na
prenájom plynovej kotolne“ na Obecný úrad v Klenovci do 31.10.2019.
Zámer prenájmu bude zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní .
Bude vypracovaná nová zmluva o nájme, ktorý bude vyšší, ako doteraz.
Len potom sa bude schvaľovať zmluva.
Bálint – mal dotaz na akú dobu mali nájom.
Mgr. Kaštanová – musíme zabezpečiť dodávku tepla pre materskú školu
a bytovky.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dal a
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie záme ru prenajať nebytový priestor
Plynovú kotolňu s.č. 2090 na parcele registra C -KN 871/3
evidovanú na LV-1238 v k.ú. Klenovec za horeuvedených
podmienok?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 109/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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12.Odkúpenie

pozemkov

od

vlastníka

Slovenská

republika

v správe

Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, Bratislava .

Ing. Trnavský - pri kontrole nehnuteľností na futbalovom ihrisku sme zistili,
že pozemok pod tribúnou TJ nie je v našom vlastníctve a tak predložil
poslancom návrh na o dkúpenie pozemkov od vlastníka Slovenská republika
v správe Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19, Bratislava . Oslovili
sme SSC, súhlasili vyhlásili to za prebytočný majetok, dal sa urobiť znalecký
posudok a máme kúpnopredajnú zmluvu, len treba nám prijať uznesenie.
Jedná sa o parcely evidované v k.ú. Klenovec, na LV-4497 registra E-KN
- číslo 8613/2 ako ostatné plochy výmera 7 m 2
- číslo 8613/3 ako ostatné plochy výmera 342 m 2
Celková cena kupovaných nehnuteľností je 1 200 €.
Bálint – ak bude vysporiadaný pozemok, môže sa požiadať o finančný
príspevok.
Po prerokovaní uvedeného bodu p rogramu a na základe skutočnosti, že
poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dal starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odkúpenie pozemkov od vlastníka SR
v správe Slovenská správa ciest so sídlom Miletičova 19,
Bratislava, nakoľko sa jedná sa o parcely evidované v k.ú.
Klenovec, na LV -4497 registra E - KN :
- číslo 8613/2 ako ostatné plochy výmera 7 m 2
- číslo 8613/3 ako ostatné plochy výmera 34 2 m 2 za celkovú
cenu kupovaných nehnuteľností 1 200 € ?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 110/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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13.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6000 € na opravu časti
strechy budovy materskej školy.

Ing. Trnavský

–

predložil

poslancom návrh na

použitie prostriedkov

rezervného fondu vo výške 6000 € na opravu časti strechy budovy materskej
školy, nakoľko je havarijný stav tejto strechy,
– pri posledných búrkach začala pretekať strecha na materskej škole, treba do
nej investovať a je potrebné z rezervného fondu presunúť financie na jej
opravu,
Štefánik – strechu treba opraviť čím skôr, pokiaľ ešte nie je zima.
Mgr. Kaštanová – je to havarijný stav.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne
pripomienky dal a starostka obce hlasovať.
Hlasovanie. Kto je za použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
6000 € na opravu časti strechy budovy materskej školy ?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 111/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Klenovec.
Ing. Trnavský - predložil poslancom žiadosť o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie projektu „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci
Klenovec“ realizovaného prostredníctvom pripravovanej výzvy, ktorá bude
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nadväzovať

na

výzvu

s

kódom

OPLZ -PO6-SC611-2016-3

vyhlásenej

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce,
-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu ,

-

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce,

-

je spracovaný projekt a k žiadosti je doložiť uznesenie.

Mgr. Kaštanová – ešte sa budeme môcť vrátiť , lebo ešte nevieme koľko bude
5 % účasť.
Ing. Struhár PhD. – mal dotaz, či sa bude budovať aj na ul. Fučíkovej a či
bol vypracovaný projekt.
Mgr. Kaštanová – ul. Fučíkovu budeme robiť z vlastných zdrojov,
-

projektant musel prednostne robiť toto, a potom bude robiť ul.
Fučíkovu a Jána Švermu,

-

vieme zobrať úver na vodu , resp. na kúpalisko, to bude záležať na vás.

Ing. Trnavský – uvidíme ako finančne vyjde tento pr ojekt a potom sa budú
robiť ďalšie ulice.
Ing. Dovalová – problémy s vodou už majú pomaly všetky ulice, ktoré bude
treba riešiť.
Mgr. Kaštanová - na MRK dajú určitú sumu a v rómskej osade a na Starom
Pľaci budú musieť byť 2 výdajné stojany na vodu na žetóny, na karty.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie predloženia žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zlepšenie
prístupu MRK k pitnej vode v obci Klenovec za podmienok
horeuvedených?
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prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci

uznesenie č. 112/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 8 900 € na opravu
schodov pri vstupe do kultúrneho domu .

Ing. Trnavský – informoval poslancov o ponuke na stavebné práce na opravu
schodov pred kultúrnym domom

v sume 8 900 €,

Mgr. Kaštanová – budeme mať aj ďalšie ponuky .
Mgr. Zvarová – poukázala aj na nutnosť opravy strechy na kultúrnom dome.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie. Kto je za použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
8 900 € na opravu schodov pri vstupe do kultúrneho domu?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali

uznesenie č. 113/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
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Oprava priestorov pred predajňou Coop Jednota na ul. Sládkovičovej
Ing. Trnavský - zohnali sa ďalšie cenové ponuky na opravu plochy pred
predajňou COOP Jednota na ul. Sládkovičovej,
- je ponuka na 8 900 €,
- asfaltovanie vyšlo o 2 tis. € lacnejšie ako ponuka,
- ďalšia ponuka na vydláždenie je skoro na 11 tis. € kde by sa opravil priestor
aj popod prístrešok a oprava schodov,
- ďalšia ponuka je na 10 tis. € s tým, že sa nebude rozbíjať betón.
Ing. Struhár PhD – mal dotaz, či bola vyzvaná Coop Jednota, aby prispela.
Bálint – pripomienkoval aj úpravu ostrovčeka pred obchodom, treba to tam
skultúrniť a vyrúbať staré a nasadiť nové kríky.
Po prerokovaní a na základe pripomienok poslancov bolo dohodnuté, že nie je
prítomný poslanec Mgr. Ďuriš a predseda stavebnej komisie Milan Čajko, ktorí
by sa mali k tejto problematike vyjadriť, bude tento bod presunutý na budúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.
14. R ô z n e
Delegovanie zástupcu obce Klen ovec z prostredia športu za bedminton za
člena Predsedníctva asociácie športových zväzov región Gemer Malohont .
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o žiadosti Predsedníctva asociácie
športových

zväzov

región

Gemer

Malohont

na

delegovanie

zástupcu

z prostredia športu.
Po prerokovaní bol poslancami navrhnutý Richard Bálint.
Nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zástupcu obce Klenovec z prostredia
športu za b edminton a deleguje za člena Predsedníctva
asociácie športových zväzov región Gemer Malohont p oslanca
Richarda Bálinta ?
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prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

1

Richard Bálint

K uvedenému návrhu poslanci

prijali uznesenie č. 114/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Domov pre seniorov v Banskej Štiavnici – Domov života
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o otvorení nového Domova pre
seniorov v Banskej Štiavnici – Domov života od 1.10.2019.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Nákup plotových zábran zn. Flexbar
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti zakúpenia 13 ks
plotových zábran, na ktorú by sme potrebovali čiastku 1 035 € a to z rezervného
fondu, tieto zábrany by sme použili v obci pri kultúrnych podujatiach, pri
označení nebezpečenstva na miestnych komunikáciách a pod.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a nakoľko poslanci nevzniesli už žiadne
pripomienky dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je p oužitie finančnej čiastky 1 035 € z rezervného fondu
na nákup plotových zábran zn. Flexbar ?
prítomní

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár PhD.,Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Ing. Pavel Struhár, PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci

prijali uznesenie č. 115/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
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Výstavba kúpaliska
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na zamyslenie, čo ďalej
s kúpaliskom, nakoľko už niekoľko rokov čakáme na projekt,
- či by nebolo možné spraviť kryté kúpalisko s celoročnou prevádzkou, kde by
bola detská sauna, sauny pre dospelých, vírivka, lehátka, na relax a pod.
- máme športovú halu a kúpalisko by bolo súčasťou športového komplexu,
- do takýchto zariadení by bolo treba aj riešiť zamestnanie ďalších občanov,
ktorí by tu našli uplatnenie.
Mgr. Zvarová – podporila návrh starostky, nakoľko je aj množstvo det í
a mládeže, ktorí majú problémy s chrbticou a plávanie by našim občanom asi
pomohlo.
Výstavba muštárne , resp. pálenice
Mgr. Kaštanová – predložila poslancom návrh na v ýstavbu muštárne resp.
pálenice spojenú so sušiarňou ovocia.
Návrhy starostky obce bol i zo strany poslancov podporené.

15. Diskusia
Mgr. Zvarová – informovala poslancov, že od 23. je otvorená výzva GMFS
- vyzvala občanov a poslancov na podnety a pripomienky ohľadom rontouky,
- pre takéto podujatie chýba amfiteáter, WC,
- už aj na GMFS bud e treba myslieť enviromentálne,
- v budúcnosti budú takéto podujatia bodované.
Bálint - treba dať aj podmienky predajcom.
Mgr. Kaštanová – musíme donútiť ľudí, aby separovali odpad , nakoľko len
11 % separujeme, my neplatíme veľa za smeti a budeme to musieť zmeniť,
- v Čerenčanoch majú žetónový systém pre občanov bývajúcich v rodinných
domoch a ľudí učia separovať,
- inde sú zasa čipy na kupách, v každom prípade je potrebné triediť odpad,
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- naši ľudia neseparujú odpad a problémom je to, že občania dávajú komunálny
odpad do kontajnérov a tým znehodnotia aj separovaný zber.
Mgr.Zvarová – triedenie odpadu by malo byť aj v Spoločenskom dome,
- poukázala na skutočnosť, že počas GMFS je málo ľudí , nie sú tam
upratovačky,

chýbajú

dobrovoľníci,

súbory

mali

priestory

v bývalom

zdravotnom stredisku, u Vývlekov, v bývalej požiarnej zbrojnici.
Ing.Dovalová – bolo pripomienkované, že v priestoroch bývalého zdravotného
strediska bola počas GMFS špina, prach a toto zariadenie využívali deti.
Bálint – mal dotaz ohľadom kosačky na ihrisku, nakoľko nová kosačka má malý
obsah koša,
- starú kosačku treba používať na ihrisku, je lepšia,
- pripomienkoval zložitosť web stránky obce , keď sa posielajú pozvánky, treba
skopírovať celý obsah a dať ho do pozvánky.
Ing. Struhár PhD. – navrhol, aby obec doplácala na obedy deťom ,
- obedy by mali byť zadarmo,
- škola si dala režijné náklady,
- niektoré obce si to zobrali na triko,
- pokladal by som to za gesto obce, že odb remenia rodičov od poplatku.
Počet stravníkov v ŠZŠ – 52
ZŠ – 220
MŠ – 50
spolu by to bolo pre obec asi 3 240 € ročne.
Mgr. Kaštanová – pozrieme sa na to a uvidíme.
Mgr.Zvarová – pozvala poslancov na 20. výročie OZ RODON o d 11,00 hod.
bude koncert a výstava od 14,00 hod.
Mgr. Kaštanová - taktiež pozvala poslancov na Gurmánsky deň v Kokave nad
Rimavicou, kde je potrebné vytvoriť družstvo, ktoré by malo variť špeciali ty
dňa 5.10.2019.
Pozvánky na pripravované akcie vzali poslanci na vedomie.
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Nakoľko nebolo viac príspevkov do diskusie, starostka obce diskusiu ukončila
a predsedníčka návrhovej komisie ešte raz prečítal a schválené uznesenia.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Richard Bálint
Jana Mocná

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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