ZÁPISNICA

Č. 16

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 27. 5. 2021
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Z á p i s n i c a

č í s l o 16

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 27. 5. 2021.
Prítomní: poslanci obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Mgr. Dalibor Ďuriš - ospravedlnen ý
Štefan Ištók - ospravedlnený
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 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 zápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecné ho
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie záverečného účtu obce Klenovec a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021.
10.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
11.Rôzne.
12.Diskusia.
13.Kontrola schválen ých uznesení.
14.Záver.
Na

základe

z poslancov

predloženého

návrhu

nepripomienkoval

a na

doplnenie

základe
programu

skutočnosti,
dala

že

nikto

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupite ľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?

2

prítomní

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr.Blažena Hrušková,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr.Blažena Hrušková,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 254/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Mgr. Kaštanová

- do návrhovej komisie

navrhujem

poslankyne Mgr.

Stanislavu Zvarovú, PhDr. Blaženu Hruškovú a Janu Mocnú.
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

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr.Blažena Hrušková,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, PhDr.Blažena Hrušková,
Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 255/2021, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Richarda
Bálinta a Ing. Tomáša Figuliho.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 256/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

3

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 8.4.2021 sú v splnené, resp. sú v plnení:
- uznesenie číslo 243/2021 - zámer dokončenia rekonštrukcie verejného
osvetlenia – v riešení,
- uznesenie číslo 244/2021 – zámer vybudovať kompostovisko a zberný dvor –
v riešení,
- uznesenie číslo 247/2021 – Brantner zber biologického odpadu platí od
1.7.2021,
- uznesenie číslo 248/2021 – použitie fin. prostriedkov vo výške 2 tis. € pre
súkromnú umeleckú školu na vybudovanie sociálnych zariadení,
- uznesenie na rekonštrukciu kamenného mosta na Ráztočnom – v plnení,
- uznesenie na zhotovenie sochy na Vepor – fin. prostriedky boli poukázané,
- uznesenie 251/2021 bolo vetované starostkou obce, nakoľko došlo k m ylne
udanej cene vo výške 20 tis. € za rekonštrukciu miestneho rozhlasu, pričom
nám treba len 10 tis.€.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 257/2021, 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 za stupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 8.4.2021
a konštatovala, že :
- 15.4. sa uskutočnil rozbor odpadu za účasti Mgr. Nékyovej a výsledk y
rozboru

boli

zverejnené

na

fb

stránke,

v Klenovských

novinách

a na

infokanál y,
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- 20.4. sa na pracovnom

stretnutí

zišlo

vedenie obce s projektantom

a externým manažmentom ohľadom Zberného dvora,
- 22.4. na ÚPSVaR v Rim. Sobote zasadal výbor zamestnanosti,
- 22.4. zasadala časť programovej rady ohľadom GMFS -KR (vedenie obce,
Mgr.

Zvarová,

riaditeľka

GMOS

Kišáková,

podpredsed a

VÚC

BBSK

R.Malatinec a riad. MKS J.Zvara),
-

13.4.

sa

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

víťazných

firiem

ohľadom

stavebných prác v obci na stavbe vodovodu na ul. kpt.Nálepku,
- 14.4. s pánom Torkel ym z firm y Brantner sa uskutočnilo pracovné stretnutie
ohľadom zmluvy,
- 14.4. sa taktiež uskutočnilo pracovné stretnutie so správcom obecných
lesov,
- 19.4. bolo s rodičmi detí z materskej škol y prediskutovaná rozlúčka detí
s MŠ,
- 20.4. sa uskutočnilo očkovanie občanov nad 60 rokov v Klenovci,
- 20.4. zasadal výbor zamestnanosti ÚPSVaR v Rim. Sobote,
- uskutočnilo sa stretnutie s podpredsedom VÚC ohľadom prania vlny v našej
obci, a taktiež ohľadom kanalizácie v obci,
- na pracovnom stretnutí s Ing. Hazuchom zo StVaTS v Rim. Sobote bola
prediskutovaná otázka kanal izácie v obci,
- uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom stratégie,
- 21.5. sa uskutočnilo testovanie na COVID 19,
- 25.5. zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko v Lehote nad Rimavicou,
- 26.5. sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na úpravy priestor ov
školských dielní pre Súkromnú základnú umeleckú školu v Klenovci,
- vo väčšej miere sa rozbiehajú akcie ako sú sobáše a uvítania do života,
- pripravujú sa schválené investičné akcie vodovod kpt.Nálepku ( uskutočňuje sa kontrola),
vodovod ul. Fučík ova (prieskum trhu sa uskutočnil) ,
rekonštrukcia pamätníka,
rekonštrukcia verejného osvetlenia,
medzibloky na ul. SNP, (prieskum trhu sa uskutočnil),
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rigol od základnej škol y po námestie,
rekonštrukcia dielní v základnej škole pre súkromnú základnú um eleckú
školu,
- pripravujú sa projekt y zberný dvor, výmena okien na obecnom úrade, rekonštrukcia kultúrneho domu
(čakáme na výzvu od MAS) , WIFI pre teba, operný múr na ul. 1.mája, bola
spracovaná projektová dokumentácia, asfaltovanie pri materskej škole a na ul.
9.mája.
V závere starostka obce poďakovala poslancom:
PhDr. Janke Pohorelskej - za neoceniteľnú pomoc pri testovaní
Mgr. Daliborovi Ďurišovi - za úpravu priestorov pred obchodom .
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16,50 hod sa dostavila poslankyňa
Ing. Štefánia Dovalová.
Uvedenú správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 258/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.

Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.

8. Prerokovanie záverečného účtu obce Klenovec a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020 .
Ing. Lojková - predložila poslancom na prerokovanie z áverečný účet obce
Klenovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020, ktoré bolo zverejnené
v zákonom stanovenom termíne na web stránke obce.
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 , dôvodová správa
a stanovisko HK je spracované písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Parobeková Lucia, hlavná kontrolórka obce

- podala stanovisko hlavnej

kontrolórky obce Klenovec k záverečnému účtu obce Klenovec za rok 2020 ,
ktorý vzali poslanci na vedomie.
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Mgr. Kaštanová - konštatovala splnenie všetkých podmienok pre schválenie
záverečného účtu obce, a to:
- zverejnenie záverečného účtu v zákonom stanoveným spôsobom a stanovenej
lehote

a skutočnosť, že

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Klenovec

k návrhu Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2020 bolo vzaté na vedomie.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky da la
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Záverečného účtu obce Klenovec za rok
2020 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- celoročné hospodárenie bez výhrad podľa § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- použitie prebytku hospodárenia vo výške 269 594,95 € na tvorbu
rezervného fondu?

prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 259/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2021.
Parobeková Lucia, hlavná kontrolórka obce

- predložila poslancom na

schválenie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok
2021, ktorý bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na web stránke obce.
Nakoľko k uvedenému bodu programu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky
dala starostka obce hlasovať.
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prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie číslo 260/2021 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Martin Hruška, Klenovec, ul. SNP 102/80, 980 55 Klenovec - žiadosť
o odpredaj pozemku
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Martina Hrušku, bytom
Klenovec, ul. SNP 102/80, na odpredaj pozemku nehnuteľnosti parcel y
registra C -KN vo vlastníctve obce
- číslo 8801/33 o rozlohe

61 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238 ako

Ostatná plocha
- číslo 8801/34 o rozlohe

148 m 2 evidovanú

v k.ú Klenovec na LV - 1238

ako Ostatná plocha ak o prípad osobitného zreteľa zm ysle §9a, ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
žiadateľa Martina Hrušku bytom SNP 102/80, Klenovec. Cena pozemkov by
mala byť určená znaleckým posudkom a podľa osobitného zreteľa, ktorý b y
bol vstup na pozemky iba cez dvor žiadateľa. Lehota na doručenie

ponúk

záujemcov o pozemky navrhujeme do 15. 6. 2021.
Zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Čajko – ozrejmil poslancom, že sa jedná v podstate o staré koryto Rimavy.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie z ámeru odpredať nehnuteľnosti parcely
registra C-KN
61 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV- 1238

- číslo 8801/33 o rozlohe
ako Ostatná plocha
- číslo 8801/34 o rozlohe
ako Ostatná plocha

148 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV- 1238

ako prípad osobitného zreteľa

zmysle §9a, ods. 8

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pre žiadateľa Martina Hrušku bytom SNP 102/80, Kle novec za
uvedených podmienok?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 261/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Milan Rapčan, Klenovec, Partizánska 881/40, Klenovec - žiadosť
o odpredaj pozemku

Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Milana Rapčana, bytom ul.
Partizánska č. 881/40 na odpredaj pozemku nehnuteľnosti parcel y registra CKN - číslo 4508/6 o rozlohe

200 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV - 1238

ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce
- číslo 4508/27 o rozlohe
ako záhrada

418 m 2 evidovanú

ako prípad osobitného zreteľa

v k.ú Klenovec na LV - 1238
zm ysle §9a, ods. 8 písm. e)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ,
- žiadateľ predložil aj doklad o zaplatení za pozemok z roku 1968 na sumu
2482 Kčs a prišli na túto nezrovnalosť len v súčasnej dobe.
Cena pozemkov by bola st anovená na 1 €.
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Ako prípad osobitného zreteľa je: vlastníctvo stavby rodinný dom s.č. 881
postavený na parcele registra C -KN 4508/6, zapísaný na LV -5066 v k.ú
Klenovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Lehota na doručenie ponúk záujemcov o pozemky je do 15. 6. 2021.
Zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru odpredať nehnuteľnosti parcely
registra C-KN :
- číslo 4508/6 o rozlohe

200 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV- 1238

ako zastavané plochy a nádvoria
- číslo 4508/27 o rozlohe

418 m 2 evidovanú v k.ú Klenovec na LV- 1238

ako záhrada ako prípad osobitného zreteľa zmysle §9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
žiadateľa Milana Rapčana bytom Partizánska 881/40, Klenovec za cen u
pozemkov za 1 € za uvedených podmienok?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 262/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Pirnik Michal, ul. SNP 67 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti pozemku
Ing. Trnavský - informoval poslancov o žiadosti Michala Pirnika, ul. SNP 67
Klenovec

o odkúpenie

podielov

na

pozemkoch,

kde

je

aj

obec

spoluvlastníkom a navrhol túto žiadosť ešte prerokovať v komisii výstavby
a na budúcom zasadnutí poslanci rozhodnú.
S uvedeným návrhom poslanci súhlasili.
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Integrovaná územná stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská
Sobota (IÚS UMR),
Ing. Trnavský - informoval o vytvorení územia udržateľného mestského
rozvoja Rimavská Sobota (UMR) a návrh členov Kooperačnej rady FMO UMR
Rimavská Sobota, ktor é tvorí prílohu tohto uznesenia,
- ide o celok popri Rimave od Rim. Soboty, Tisovec, Klenovec, Jesenské, kde
bude možnosť čerpať financie na rozvoj,
Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom vízie.
Mgr.Kaštanová- informovala o tom, že v 3 pracovných skupinách , sú
zapojení:
Ing. Trnavský - je v skupine Zelená Rimava
Mgr. Kaštanová – je v skupine Kvalita života
Mgr. Píš – pracuje v podnikateľskej skupine a zároveň vyzval a pozval
podnikateľov, aby sa zapojili do práce tejto skupiny, ktorá pracuje v oblasti
podnikateľských aktivít, cestovného ruchu, lesníctva, poľnohospodárstva,
pričom sa budú financie rozdeľovať v Rimavskej Sobote.
Mgr. Zvarová – mala dotaz o zameraní jednotlivých skupín a vyjadrila
predpoklad, že by bolo dobré sa zapojiť.
Mgr. Kaštanová – informovala ešte len o strohých informáciách ohľadom
stratégie a každý sa môže obrátiť na zástupcov obce ohľadom ďalších
informácií v jednotlivých oblastiach, ktorých vízia je až 15 rokov.
Po prerokovaní uvedenej informácie poslanci vyjadrili súhlas s vytvorením
územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota .
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k návrhu neboli
vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie:
1.Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR), ktoré tvorí
prílohu tohto uznesenia a s tým, že poveruje starostku

obce podpísaním

Memoranda o spolupráci na príprave IÚS UMR Rimavská Sobota.
2. Štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady funkčnej mestskej
oblasti

(FMO)

UMR

Rimavská

Sobota,

ktoré

tvorí

prílohu

tohto

uznesenia?
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prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 263/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť TJ Družstevník Klenovec na poskytnutie dotácie na rok 2021.
Ing. Lojková - predložila poslancov na prerokovanie ž iadosť TJ Družstevník
Klenovec na poskytnutie dotácie na rok 2021 pre bedmintonový oddiel,
- problém je v tom, že žiadosti o dotácie sa podľa VZN podávajú do 15.2.
a žiadosť bola doručená 24.2.
Bálint – pán Majorský ni e je štatutár, on to neposielal a neviem, kde sa stala
chyba.
Mgr. Kaštanová – žiadosť sa ned á zaprotokolovať so spiatočným dátumom
pretože inak by sme porušili VZN a oni nie sú obecný klub.
Ing. Dovalová – žiadosť sme prerokovávali aj v komisii.
Mgr. Kaštanová – navrhla, že ak by bedmintonový oddiel tento rok vedel byť
bez dotácie, aby sme vás neukrátili o dotáciu, na budúci rok by vám bola
priznaná dotácia aj za rok 2021.
Bálint – za tento rok budú ušetrené dotácie a máme aj nejaké peniaze z 2% a
celkovo bola žiadosť poslaná neskoro.
PhDr. Hrušková – mala dotaz, ako to vyzerá s futbalom.
Mgr. Kaštanová – to nezávisí od nás, ale najskôr sa musia nájsť hráči, ktorí
budú ochotní hrať, nie je to len o vedení.
- mala dotaz na poslanca Bálinta
Bálint – najskôr sa musia nájsť ľudia, ktorí budú chcieť hrať,
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- súťaže sú zrušené, vzhľadom na stanovené podmienky pre šport, ktorý je
diskriminovaný,
- finančne vieme toto obdobie do konca roka vykryť máme nejaké peniaze
ušetrené.
Mgr. Kaštanová – môžeme sa dohodnúť, že do konca kalendárneho roka budú
deti hrať a trénovať v športovej hale zadarmo ,
- na budúci rok si treba dať pozor na termíny ohľadom po dávania žiadostí
o dotácie,
- táto žiadosť bude musieť byť zamietnutá, pretože by sme porušili VZN.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k predloženej
žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti TJ Družstevník Klenovec na
poskytnutie dotácie na rok 2021 ?
prítomní

9

za

0

proti

9

zdržal sa

0

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 264/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Žiadosť

prof. RNDr. Igora M. Tomu Csc,MPH, Bratislava vlastníka

rodinného domu na SNP č. 91 na osadenie pamätn ej tabule.
Mgr. Kováčová – informovala poslancov so žiadosť ou prof. RNDr. Igora M.
Tomu Csc,MPH, Bratislava vlastníka rodinného domu na SNP č. 91 na ktorom
by podľa žiadosti mala byť osadená pamätná tabuľa venovaná pamiatke
zloženia prísahy dobrovoľníkov SNP,
- žiadosť obsahoval a text, ktorý by mala obsahovať pamätná tabuľa,
- odôvodnenie osadenia pamätnej tabule s odporučením vedenia pamätníka
SNP v Banskej Bystrici,
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- odporučenie historika pána Júliusa Molitorisa.
Mgr. Kaštanová – pán prof. Tomo chce pamätnú tabuľu umiestniť na svoju
vlastnú nehnuteľnosť , jej text nikoho neuráža, nikoho nedehonestuje a mali b y
sme s jeho osadením súhlasiť.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k predloženej
žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti prof. RNDr. Igora M. Tomu
Csc,MPH, Bratislava vlastníka rodinného domu na SNP č. 91
na ktorom bude osadená pamätná tabuľa venovaná pamiatke
zloženia prísahy dobrovoľníkov SNP ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 265/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Ing. Eva Lukáčiková, bytom Rastislavice - žiadosť na osadenie pamätnej
tabule venovanej ThDr.Jánovi Antalovi na dome v obci Klenovec, ul.
9.mája č. 692/4.
Mgr. Kováčová - informovala poslancov o žiadosti

Ing. Evy Lukáčikovej,

bytom Rastislavice na osadenie pamätnej tabule na rodnom dome venovanej
jej otcovi

ThDr. Jánovi Antalovi, (ev. ECAV farár, biskup, redaktor,

prekladateľ, básnik, účastník SNP, politický väzeň) na dome v obci Klenovec,
ul. 9.mája č. 692/4, terajší klub dôchodcov na námestí , ktorý je vo vlastníctve
obce Klenovec,
- zároveň bol prečítaný aj navrhovaný text nápisu na predmetnej tabuli, ktorá
by bola osadená 20.5.2021 v deň nedožit ých 95 narodenín ThDr. Jána Antala.
Čajko - bude treba dozor pri je j osadení.
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Mgr. Zvarová – mala dotaz, či sa plánuje aj nejaká spomienka pri tejto
príležitosti,
- osadenie pamätnej tabule bude treba konzultovať s kompetentnou osobou.
Mgr. Kaštanová - žiadosť bola zaslaná len včera e -mailom.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti

bolo dohodnuté, že pamätná tabuľa bude

osadená pri vchode do budovy.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k predloženej
žiadosti neboli vznesené už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Ing. Evy Lukáčikovej, bytom
Rastislavice na osadenie pamätnej tabule venovanej
ThDr.Jánovi Antalovi na dome v obci Klenovec, ul. 9.mája č.
692/4, ktorý j e vo vlastníctve obce Klenovec s tým, že
pamätná tabuľa bude osadená pri vchode do budovy a Ing.
Mário Trnavský je poverený dozorom pri jej osadení ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 266/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2019 v sume
68 tis.€

Mgr. Kaštanová - informovala o nutnosti zrušenia uznesenia

obecného

zastupiteľstva č. 251/2021, nakoľko bolo na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva om yl om schválené 20 tis. € na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu, nakoľko na rekonštrukciu stačí len 10 tis.€ a navrhla použitie
finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2019 v sume 68 tis.€
nasledovne :
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a) 10 000 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu,
b) 2 000 € na zakúpenie (doplnenie) kamier,
c) 56 000 € na rekonštrukciu medziblokov na ul. SNP.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k predloženej
žiadosti neboli vznesené žia dne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.
251/2021 a za schválenie p oužitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2019 v sume 68 tis.€ nasledovne :
a) 10 000 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu,
b) 2 000 € na zakúpenie (doplnenie) kamier,
c) 56 000 € na rekonštrukciu medziblokov na ul. SNP ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 267/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Koncepciu rozvoja obce Klenovec v tepelnej energetike.
Mgr. Píš - predložil poslancom na prerokovanie Koncepciu rozvoja obce
Klenovec v tepelnej energetike, ktorá je zverejnená na stránke obce a patrí
medzi strategické dokument y,
- koncepciu nám spracovali na základe projektu a prefinancovali,
- dokument je potrebný hlavne pre aplikáciu stavebného zákona,
- je to dokument, ktorý podľa zákona musíme mať, ale musí byť schválený.
Dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnici.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k predložen ej
žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie koncepcie rozvoja obce Klenovec
v tepelnej energetike ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 268/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Ing. Lojková - predložila poslancom na prerokovanie rozpočtové opatrenie č.
1/2021 v zm ysle § 14 ods. 2 písmen c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- povolené prekročenie a viazanie finančnýc h operácií a povolené prekročenie
a viazanie výdavkov, a to:
1. príjm y
položka 453 000 – 32 703,87 EUR
z toho: nevyčerpané prostriedky zo ŠR

29 572,20 EUR

nevyčerpané vlastné prostriedky ŠJ (72) 3 131,67 EUR

2. výdavky
položka 600

- 32 703,87 EUR
z toho: nevyčerpané prostriedky zo ŠR

29 572,20 EUR

nevyčerpané vlastné prostriedky ŠJ (72) 3 131,67 EUR

Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k predloženej
žiadosti neboli vznesené žiad ne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie. Kto je za schválenie
rozpočtového opatrenia č. 1/2021 v zmysle § 14 ods. 2 písmen c) a d)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov - povolené prekročenie a viazanie
finančných operácií a povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to:
1. príjmy
položka 453 000 – 32 703,87 EUR
z toho: nevyčerpané prostriedky zo ŠR
nevyčerpané vlastné prostriedky ŠJ (72)

29 572,20 EUR
3 131,67 EUR

2. výdavky
položka 600

- 32 703,87 EUR
z toho: nevyčerpané prostriedky zo ŠR
nevyčerpané vlastné prostriedky ŠJ (72)

29 572,20 EUR
3 131,67 EUR

prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli, Ing. Štefánia Dovalová,
PhDr.Blažena Hrušková, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie číslo 269/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Návrh na vytvorenie sociálneho podniku na spracovanie ovčej vlny.

Mgr. Kaštanová - privítala na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva
v Klenovci podpredsedu BBSK Mgr. art. Romana Malatinca, ktorý informoval
ohľadom podmienok na vytvorenie sociálneho podniku na spracovanie ovčej
vlny.
Mgr.art.Roman Malatinec, podpredseda BBSK - informoval

ohľadom

podmienok vytvorenia sociálneho podniku na spracovanie ovčej vlny, pričom
by sa zachovala v obci aj tradícia chovu oviec a spracovania vlny,
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- na Slovensku je problém so spracovaní m ovčej vlny, ktorá patrí medzi
tradičné produkt y a záujemcovia o vlnu sú,
- podpora ovčiarstva je minimálna,
- v roku 2012 bolo 409 tis. oviec a teraz je počet 320 tis. oviec,
- hľadali sme možnosti aj na úrovni príslušných ministerstiev prijať prioritný
projekt ohľadom založenia sociálneho podniku v Klenovci, ktorý by slúžil na
spracovanie vlny,
- našli sme a oslovili dodávateľa pračky na vlnu z Číny, ktorý by sme doviezli
do Hamburgu,
- využitie vlny v stavebnom priem ysle vychádza na 80 %,
- na práčku potrebujeme priestory, v Utekáči ponúkli priem yselný park a teraz
som tu preto, aby sme našli možnosti a ponúkli ste alternatívny priestor,
- vyvolali sme rokovania na úrovni ministerstiev ,
- bavíme sa o investícii cca 960 tis.€,
- vzniknú aj nejaké pracovné miesta asi 10, hoci viem že máte v Klenovci zlú
skúsenosť so sociálnym podnikom,
Mgr. Kaštanová – mala dotaz, čo by sa očakávalo od obce.
Mgr.art.Roman Malatinec, podpredseda BBSK - je potrebné či je nejaký
alternatívny priestor, príprava prístupovej cest y, infraštruktúra, treba všetko,
ako keby ste tvorili priem yselný park ,
- v prvom rade by musel by byť prístup, elektrika, voda,
- ide o to, či máte záujem.
Figuli – ide o to, čo by sme vedeli ponúknuť m y viac, ako Utekáč.
Čajko – ide aj o to, kto bude prevádzkovať sociálny podnik, či obec, alebo
BBSK.
Bálint – v prvom rade sú potrebné výrobné priestor y.
Mgr.art.Roman Malatinec, podpredseda BBSK – bude treba asi 3 000m 2 .
Čajko – to nie je také hrozné, na zberný dvor nám netreba toľko, investícia
by tam musela ísť , elektriku a vodu musíme riešiť aj pre zberný dvor.
Ing. Trnavský – na Stupách by bola výhoda to, že voda by sa čerpala z
Rimavy, čím bude ďalej od Rimavy, budú vyššie náklady.
PhDr. Pohorelská – otázka je , či by sme chceli prevádzkovať takýto podnik.
Bálint – mal dotaz na form y prevádzkovania podniku.
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Mgr.art.Roman Malatinec, podpredseda BBSK – sú viaceré možnosti ,
- toto treba zvážiť,
- rokovanie s ministrom som vied ol ja.
Mgr. Kaštanová – rokovanie sme mali už aj m y s pani Mojskou ohľadom
pozemku,
- Utekáč má výhodu v tom, že už majú v podstate pripravený priem yseln ý
park.
Mgr.art.Roman Malatinec, podpredseda BBSK - procesy schvaľovania teraz
prebiehajú veľmi rýchlo,
- ja som vám prišiel vyjasniť určit ý zámer, ja vás nechcem presviedčať, ja
som vám podal informáciu,
- treba starostku poveriť na rokovanie,
Čajko – ťažko sa k tomu vyj adriť, lebo nepoznáme podmienky,
- najhoršie je rozhodovanie bez informácií.
Bálint – o 3 roky si môžeme búchať hlavu, že prečo sme do toho nešli,
- na túto výrobu môžu byť naviazané ďalšie podnikateľské subjekt y,
- tak či tak budeme na pozemku robiť inžinierske siete.
Ing. Struhár – dôležité je, že vznikajú tu nejaké pracovné príležitosti.
Poslanci

vzali

informáciu

ohľadom

možností

podmienok

vytvorenia

sociálneho podniku na spracovanie ovčej vlny na vedomie a súčasne poverili
starostku obce Mgr. Zlatu Kaštanovú viesť ďalšie rokovania so zástupcami
BBSK k vytvoreniu podniku na spracovanie ov čej vlny.
K uvedenej informácii poslanci prijali uznesenie číslo 270/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na
rekonštrukciu chodníka okolo materskej školy v sume 16 000 €

Mgr. Kaštanová -starostka obce konštatovala, že po schválení záverečného
účtu sa zvýšilo 269 594.95 € a navrhla poslancom

použitie finančných

prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na rekonštrukciu chodníka okolo
materskej škol y, ktorý bude stáť asi v sume 16 000 €, ktorý je v zlom stave.
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Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na rekonštrukciu chodníka
okolo materskej školy v sume 16 000 €?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 271/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na
rekonštrukciu miestnosti na RTG v ambulancii zubnej lekárky v sume
5 000 €
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na rekonštrukciu miestnosti na RTG
v ambulancii zubnej lekárky v sume 5 000 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 rekonštrukciu miestnosti na
RTG v ambulancii zubnej lekárky v sume 5 000 € ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 272/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
21

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na
asfaltovanie v sume 25 600 €

Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla poslancom

použitie finančných

prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 a máme ponuku na asfaltovanie:
1. vstupu do materskej škol y a športovej hal y v sume 16 700 €
2. vstupu na faru v sume 1 700 €
3. ulice 9.mája v sume 7 200 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na asfaltovanie:
1. vstupu do materskej školy a športovej haly v sume 16 700 €
2. vstupu na faru v sume 1 700 €
3. ulice 9.mája v sume 7 200 €.
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 273/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na
riešenie havarijného stavu oporného múru na ul. 1.mája v sume 22 183 €.
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla poslancom

použitie finančných

prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 riešenie havarijného stavu
oporného múru na ul. 1.mája v sume 22 183 €, ktorý už niekoľko krát bola
pozerať aj komisia výstavby.
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Čajko – potvrdil havarijný stav oporného múrika, hrozí zosuv a odvalenie
vozovky pod cestou, kamenný múr rozpadnut ý je bez základov, bol tam statik,
ktorý posúdil jeho stav, je pripravená projektová dokumentácia,
- môžu tam nastať ešte nepredvídané výdavky a treba to urobiť čím skôr.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na riešenie havarijného stavu
oporného múru na ul. 1.mája v sume 22 183 €?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 274/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na
oplotenie cintorína v sume 15 000 €.
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla poslancom použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na oplotenie cintorína v sume 15
000 €, pričom už 15 tis. € už máme schválené ešte z minulého rezervného
fondu,
- občania stále pripomienkujú jeho oplotenie.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia fi nančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na oplotenie cintorína v sume
15 000 € ?
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prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

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

proti

2

Milan Čajko, Ing. Tomáš Figuli

zdržal sa

1

Richard Bálint

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 275/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici .
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na náter
strechy na budove hotela Vepor sume 20 000 €.
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla poslancom použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na náter strechy na budove
hotela Vepor sume 20 000 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na náter strechy na budove
hotela Vepor sume 20 000 €?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 276/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na
opravu garáží vo vlastníctve obce sume 5 000 €.
Mgr. Kaštanová - starostka obce navrhla poslancom použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu za rok 2020 na opravu garáží na námestí vo
vlastníctve obce sume 5 000 €.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu za rok 2020 na opravu garáží vo
vlastníctve obce sume 5 000 €.
Prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 277/2021 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová - ako konštatovala starostka obce celkom je to 108 883 €
pričom zostane 150 tis.€ v rezervnom fonde, nakoľko nám bude treba ešte
urobiť, dobetónovať chodník v Pasiečke v smere od Vrbiara po Zvarovcov, na
ktorý bude treba asi 5 tis.€.
Čajko – upozornil, že ak budú tam robiť ešte pl yn, jednoduchšie bude urobiť
zámkovú dlažbu, ako asfaltovať chodník.
Mgr. Kaštanová – na budúcom zastupiteľstve sa dohodneme, ako sa dorieši
chodník v Pasiečke,
- ešte nám bude treba finančnú spoluúčasť na Zberný dvor.
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Projektová dokumentácia na vodovod na ul. Obrancov mieru.
Mgr. Kaštanová - starostka obce vyzvala poslancov, aby na základe nutnosti
a priorit y rozhodli o tom, na ktorú ulicu sa dá robiť projektová dokumentácia
na výstavbu vodovodu, nakoľko sa stále viac prejavuje nedostatok vody
v jednotlivých vodovodných spoločnostiach,
- hovorili sme už v minulosti, že je nedostatok vody na ul. Obrancov mieru,
Lúčky, Partizánskej, Červenej armády, Jána Švermu.
Po

prerokovaní

bol

vznesený

návrh

na

zadanie

prípravy

projek tovej

dokumentácie na ul. Obrancov mieru.
Čajko - treba byť pripravený, aby bola urobená projektová dokumentácia,
pretože možno príde aj nejaká výzva.
Mgr. Kaštanová – na budúci rok bude treba robiť chodník na ul. 9.mája.
PhDr. Hrušková – pripomienkovala nutnosť úpravy priestoru pred obchodom.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a n a základe skutočnosti, že k návrhu
neboli vznesené žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie p rípravy projektovej dokumen tácie na
vodovod na ul. Obrancov mieru?
Prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Ing. Tomáš Figuli,
PhDr.Blažena Hrušková Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie číslo 278/2021, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

16. Diskusia
Čajko – informoval o pracovnom stretnutí so starostom z Rim. Zalužian
ohľadom sochy Jánošíka , ktorú treba už len natrieť a je pripravená v Rim.
Zalužanoch,
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- socha stála 2 500 € a bude umiestnená na V epri na budúci rok, ale nebude to
nejaká hromadná akcia,
- na pracovnom stretnutí dňa 3.7. bude dohodnut ý spôsob prepravy, zloženie
starej sochy z Vepra, osadenie novej sochy.
Mgr. Zvarová – informovala o prípravách 42. ročníka GMFS -KR,
- dali sme termín na 12-15 august 2021,
- nevieme aké budú protipandemické opatrenia,
- odporúčanie je predaj vstupeniek on line,
- pracujeme s rôznymi alternatívami vysielania,
- máme dohodnut ý súbor Považan a projekt je schválený aj on line,
- treba si sadnúť aj s kultúrnou komisiou a treba nám robiť propagáciu,
- hlavne nám treba omnoho viac ľudí, dobrovoľníkov, ale aj priestor, kde to
budeme robiť,
- jarmoky zatiaľ neboli povolené, remeselníci sa nám núkajú,
- všetko bude musieť byť uzavretej šie, nevieme ako sa bude robi ť kontrola,
- nebudeme môcť robiť taký veľký festival, ako sme robili doteraz,
- ale dostali sme nejaké peniaze na Rontouku a ide o to, aby sme urobili aj
v menšom meradle,
- mohli by sme urobiť v oddychovej zóne, kde je oplotený areál,
- vyzvala aj poslancov na pomoc pri organizovaní tohto podujatia.
Mgr. Kaštanová – je dosť neistá doba, ale určite všetci poslanci súhlasia
s uskutočnením toho podujatia , len nevieme podmienky, za ktorých sa bude
robiť Rontouka.
Čajko – vyjadril názor, či nestojí za úv ahu, že by sa t oho podujatie nerobilo 3
dni, lebo tí ľudia 3 dni neutiahnu,
- či by nestačilo urobiť toto podujatie v menšom.
Mgr. Zvarová – treba to rozkúskovať, budú musieť byť väčšie pauz y,
účinkujúci sa nebudú môcť miešať, inak by sme to nezvládli, st rava určite
nebude môcť byť,
- bude treba pomôcť pri výstavách, pomôcť ich strážiť, uvádzanie.
Figuli – bude dovolenkový čas, veľa ľudí bude preč.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
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Ing. Trnavský – informoval o odpovedi vedenia COOP Jednot y na prípis zo
strany Obce Klenovec, ktorým bolo pripomienkované uzavretie predajne
Jednot y na ul. 9.mája na Majeri, pričom COOP jednota je ochotná svoje
priestory prenajať záujemcovi o poskytovanie služieb.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Ing. Dovalová – na zasadnutí komisie finančnej sme porovnávali príjm y za
jednotlivé roky za odvoz komunálneho odpadu a nakoľko sú preukázateľné
vyššie

výdavky

ako

príjm y,

tak

komisia

navrhuje

na

základe

t ýchto

skutočností zvýšenie poplatku za odpad z 2 € na 3,33 € na osobu a mesiac.
Mgr. Kaštanová – toto teraz nemôžeme riešiť, pretože zmeny v poplatkoch
sa riešia vždy od januára v roku prostredníctvom zmen y VZN, musí to byť
zverejnené a ja nie som naklonená zvýšeniu poplatku ,
- toto je na širšiu diskusiu,
- treba hľadať ďalšie riešenia, na odpad by obec nemala doplácať,
- hrozí tu riziko, že sa nám zvýši počet neplatičov,
- diskutabilné je aj váženie áut, ktoré odváža odpad,
- každé mesto, obec, má takéto problém y,
- najľahšie je zvýšiť poplatky,
- rozm ýšľali sme nad mno hými alternatívami,
- hromadí sa odpad na Chorepe a pod.
Parobeková, HK– každý by mal platiť za odpad, k torý vyprodukuje.
Čajko – seniori môžu mať zľavu podľa VZN, máme tu firm y, domov
dôchodcov, treba doplniť VZN, môžu byť rôzne sadzby.
PhDr. Hrušková – pripomenula aktualizáciu poslancov a členov komisií na
web stránke obce.
Na záver boli predsed níčkou návrhovej komisie ešte raz prečítané
a odkontrolované všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva schválené.

28

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:
Richard Bálint
Ing. Tomáš Figuli
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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