ZÁPISNICA

Č. 8

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 12. 12. 2019

1

Z á p i s n i c a

č í s l o

8

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 12. 12. 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 zastupiteľstvo 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 zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a školských zariadení v školskom roku 2018/19.
Predkladá : Mgr. Ľubomíra Vančíková
9. Návrh Dodatku č. 2 zmena § 37 Sadzba poplatku k VZN č. 7/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
ostatných miestnych poplatkoch na území obce Klenovec na rok 2013 a ďalšie
zdaňovacie obdobia https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradnatabula/navrh-dodatku-c2-k-vzn-7-2012-miestne-dane-a-poplatky441.html?kshowback=
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
10. Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 1/2019 o poskytovaní dotácie z rozpočtu
obce Klenovec https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradnatabula/navrh-vzn-c1-2019-o-poskytovani-dotacie-z-rozpoctu-obce-klenovec442.html?kshowback=
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
11. Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klenovec (Trhový poriadok)
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula/navrh-vzn-c2-2019o-podmienkach-predaja-vyrobkov-a-poskytovania-sluzieb-na-trhovych-miestach443.html?kshowback=
Predkladá: Lucia Parobeková
12. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Klenovec na roky 2020-2022
https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradna-tabula/navrh-rozpoctu-narok-2020-2022-435.html?kshowback=
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
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13. Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klenovec na
1.polrok 2020 https://www.klenovec.sk/samosprava/zverejnovanie/uradnatabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-klenovec-na-ipolrok2020-436.html?kshowback=
Predkladá: Lucia Parobeková
14. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Schválenie uznesení.
18. Záver.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili poslanci Mgr. Dalibor
Ďuriš a Štefan Ištók.
Na

základe

z poslancov

predloženého

návrhu

nepripomienkoval

a na

doplnenie

základe
programu

skutočností,
dala

že

nikto

starostka

obce

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

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 116/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci:
Ing. Tomáš Figuli, Milan Čajko a Štefan Ištók.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?

3

prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 117/2019 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Richarda
Bálinta a PhDr.Janku Pohorelskú.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 118/2019 , 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 a o.i.
uzn.č.109/2019 – zámer prenájmu kotolne – v bode rôzne
uzn.č.112/2019 –predloženie projekt u o NFP - projekt zlepšenie MRK k vode,
uzn.č.113/2019 - boli schválené 8900 € na rekonštrukciu vstupu do kultúrneho
domu – bude sa realizovať,
uzn.č.115/2019 – nákup zábran – bolo zrealizované.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zast upiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 119/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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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 1 9.9.2019, ktorá bola zameraná na :
21.9. – sa uskutočnilo podujatie pri príležitosti 20. výročia založenia OZ
RODON,
23.9. – na pracovnom stretnutí s riaditeľom Cerogemy bolo prediskutované
zapojenie sa do projektov v rámci Akčného plánu,
26.9.

–

sa

starostka

obce

zúčastnila

stretnutia

v Bratislave

ohľadom

projektových zámerov,
5.10. - v Kokave nad Rimavicou sa mal uskutočniť Regionálny gurmánsky deň
organizovaný Mikroregiónom Sinec -Kokavsko a pre zlé počasie bol preložený
na 19.10.
8.10 – s pracovníkmi odboru o životné prostredie sa uskutočnilo pracovné
stretnutie,
- v ten istý deň bola

prediskutovaná s pracovníkmi Lesov SR a Roľníckeho

družstva Klenovec oprava cesty do Pavlínky,
9.10. – zamestnanci obecného úradu zorganizovali brigádu na ktorej osadili
propagačné tabule upozorňujúce na triedenie a spôsob likvidácie odpadu,
dopadové plochy a osadili kolotoč v materskej škole,
- uskutočnilo sa aj pracovné stret nutie s vedením firmy PURSTAV ohľadom
bytovky na ul. Malinovského,
10.10. – so zástupcami GMOS v Rim. Sobote sa uskutočnilo pracovné
stretnutie na prípravu 42. ročníka GMFS -KR,
- na pracovnom stretnutí v Rim. Sobote bol riešený spôsob nakladania
s odpadmi,
- pre seniorov v obci sme pripravili program k Mesiacu úcty k starším,
v ktorom vystúpili súrodenci Hečkovci,
11.11. – starostovia s firmou Brantner riešili otázku odvozu a uskladnenia
odpadov v Rimavských Janovciach,
14.10. – na pracovnom stretnutí s projektantom pánom Magicom bola riešená
rekonštrukcia kúpaliska,
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15.10. – so zástupcami Roľníckeho družstva a s pánom Jánom Figulim bola
riešená údržba cesty k nehnuteľnosti,
16.10. – zástupcovia Medicínsko -preventívnej spoločnosti spolu s požiarnym
technikom sa stretli na pracovnom stretnutí,
17.10. – bola so zástupcami firmy Galileo prediskutovaná otázka skvalitnenia
webovej stránky obce,
- taktiež sa uskutočnilo

pracovné stretnutie poslancov s členmi komisie

výstavby ohľadom bytovky na ul. Malinovského,
21.10.

–

na

stretnutí

terénnych

sociálnych

pracovníkov,

pracovníkov

komunitného centra a vedenia obce boli riešené otázky výmeny pracovných
pozícií,
22.10. – sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia roľníckeho družstva
s Jánom Figulim ohľadom cesty okolo nehnuteľnosti Františka Zvozila, na
ktorom bola prerokovaná ťažba dreva a prejazd ťažkých strojov,
5.11. – v Kokave nad Rimavicou sa

uskutočnilo zasa dnutie mikroregiónu

Sinec-Kokavsko v Kokave nad Rimavicou,
16.11.- bol zorganizovaný Deň filmu a divadla a bola uvedená divadelná hra
Ťapákovci divadelným súborom z Hnúšti,
18.11.- zasadala Rada ZMOGaM -u v Hnúšti,
- uskutočnilo sa aj stretnutie s primátorom mesta Hnúšťa a riaditeľom TS
mesta Hnúšťa ohľadom odpadov, kde nás informovali, že mesto Hnúšťa si
prenajalo kompaktor za 48 tis. €/rok,
- na stretnutí s primátorom mesta Hnúšťa bola riešená aj otázka ďalšieho
pôsobenia a výučby v Gymnáziu v Hnúšti,
20.11. -

na Slovenskej obchodnej komore v Banskej Bystrici sme boli

vybavovať elektronickú pečať,
27.11. - sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami fi STEFE

za

účelom doplatenia nájmu, nájmu kotolne a sponzorského daru (3600 €),
30.11. – Poľovné združenie Klenovec zorganizovalo Ondrejovskú zábavu
v kultúrnom dome, kde obec prispela priestormi, SOZA...
6.12. – ako každý rok bol pre detí zorganizovaný Mikuláš,
8.12. – sa uskutočnil vianočný program Pokoj ľuďom dobrej vôle za účasti
farských úradov pôsobiacich v obci,
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10.12. – na Úrade verejného zdravotníctva v Rim. Sobote sa uskutočnilo
pracovné stretnutie,
11.12. – vo Veľkých Teriakovciach zasadala Rada ZMOGaM,
Okrem uvedených aktivít sa uskutočnili:
-

stretnutia

stavebným

so

dozorom

a realizátorom

opravy

strechy

obecného úradu,
-

boli predĺžené zmluvy pre TSP na 3 roky a pre pracovníkov KC na 2
roky,

-

zabezpečovala sa údržba verejnej zelene a ciest v zimnom období,

-

čistili sa kanály a verejný poriadok.

Správu o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 120/2019 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Nebol žiadna.
8.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy a školských zariadení v školskom roku 2018/19.
Mgr. Ľubomíra Vančíková – riaditeľka ZŠ s MŠ Vl.Mináča v Klenovci
predložila

poslancom

Správ u

o výchovno-vzdelávacej

činnosti,

jej

výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v šk. roku 2018/19,
ktorá je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Ištók – mal dotaz koľko môžu mať žiaci neospravedlnen ých hodín.
Mgr.

Vančíková

–

vysvetlila

riešenie

takýchto

situácií

v súčinnosti

s ÚPSVaR a Obcou Klenovec.
Mgr. Zvarová - pripomienkovala nutnosť spolupráce s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi a komunitným centrom.
Štefánik – na to sú terénni soc.pracovníci a pracovníci komunitného ce ntra,
aby spolupracovali v tejto oblasti a pomáhali riešiť problémy s deťmi, ktoré
majú veľa neospravedlnených hodín.
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Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne ďalšie pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení
v školskom roku 2018/19 podanú riaditeľkou ZŠ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, 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. 121/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
9.Návrh Dodatku č. 2 zmena § 37 Sadzba poplatku k VZN č. 7/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch na území obce
Klenovec na rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia .
Ing. Lojková – predložila poslancom návrh Dodatku č. 2 zmena § 37 Sadzba
poplatku k VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne

odpady

a

drobné

stavebné

odpady

a

ostatných

miestnych

poplatkoch na území obce Klenovec na rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia ,
ktoré sa týkalo zvýšenia poplatku za TKO z 1,20€ na 2,00€ na osobu a
mesiac. Návrh dodatku bol zverejnený v zákonom stanov enej lehote na web
stránke obce a na úradnej tabuli.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že my ako obec by sme podľa legislatívy
vôbec nemali doplácať za sm eti,
-

ročne doplácame z obecného rozpočtu 44 ti s. € za smeti, a vyber ieme okolo
33 tis. € ročne,

-

bola som na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade
zakúpila

kompaktor

a predpokladáme,

že

nám

v Hnúšti, núšťa

zodvi hnú

poplatok

za

uskladnenie TKO aj za kompakt or,
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-

Envirofond nám zvýšil o 100% poplatok, lebo n ám vychádza nízke %
separovania, málo naši občania separujú odpad,

-

z uvedeného dôvodu Firma Naturpack nám chcela zobrať nádoby pri
bytovkách,

-

nemáme iné riešenie, len zodvihnúť poplatky za odpad,

Mgr. Zvarová – mala dotaz, či všetci občania platia za smeti.
Mgr. Kaštanová – išli upozornenia pre občanov a budeme trvať na tom, aby
si každý platil,
Štefánik – občania potrebujú potvrdenia pre ÚPSVaR o tom, že platia za
smeti,
Čajko

- mal dotaz, či sa už v rozpočte počítalo s navýšeným poplatkom

v príjmoch a či sa nepočítalo s vyšším navýšením poplatkov, lebo sa aj tak
nepokryjú náklady.
Ing. Trnavský – do Envirofondu z 12 na 24 za tonu t.j. 100 % a za uloženie
je 24% nárast,
-

ak by sme to tak nechali , tak ročná strata bude stále cca 40 tis.€.

Štefánik – na budúci rok sa bude musieť znova zvýšiť poplatok za smeti.
Mgr. Kaštanová – vždy sme sa snažili citlivo pristupovať k občanom, máme
veľa nezamestnaných, sociálne slabých občanov, dôchodcov,
-

nevedeli sme, že sa zodvihnú poplatky za kompaktor,

-

sme v takej situácii, že nemáme veľa možností na riešenie a musíme to
riešiť, treba aby každý občan

zodpovedne pristupoval k separovaniu

a k vytváraniu odpad ov,
-

venujeme sa aj osvete a snažíme sa vplývať na občanov,

-

neostáva nič iné len teraz zvýšiť poplatok na 2 € a na budúci rok
budeme zvyšovať znova.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Dodatku č. 2 zmena § 37 Sadzba
poplatku k VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
ostatných miestnych poplatkoch na území obce Klenovec na
rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia?
9

prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

1

Ing. Tomáš Figuli

K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 122/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
10.Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 1/2019 o poskytovaní
dotácie z rozpočtu obce Klenovec.
Ing. Lojková – predložila poslancom návrh VZN obce Klenovec č. 1/2019 o
poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Klenovec. Návrh VZN bol zverejnený
v zákonom stanov enej lehote na web stránke obce a na úradnej tabuli,
-

o dotácie je potrebné požiadať ako doteraz do 15.2.

-

predmetom je poskytovanie dotácií, ktoré sa môžu poskytnúť pre
organizácie pri ich jubilejných výročiach, ktoré vyvíjajú aktívnu
činnosť v obci,

-

dotácie do výšky 300 € by schvaľovala starostka obce a nad 300 € by
rozhodovalo obecné zastupiteľstvo na základe doporučenia komisie
zloženej z predsedov komisií, starostky resp. zástupcu starostky obce,

-

organizácie museli dokladať výpis z registra trestov, ktorý bude
nahradený čestným vyhlásením žiadateľa .

Mgr. Kaštanová – doklad o aktívnej činnosti dokladuj e organizácia plagátmi,
resp. čestným vyhlásením , zároveň budeme musieť v prvom rade zrušiť
predchádzajúce VZN o dotáciách,
-

ak ste si všimli žiadosti o dotáciu do 300€ dávajú stále a tie isté
organizáci e pôsobiace v obci a aby ste sa nimi ako poslanci nemuseli
zaoberať budem o nich rozhodovať ja a o žiadostiach nad 300 € budete
rozhodovať vy, po prerokovaní v komisii,

Mgr.

Zvarová

–

pripomienkovala,

že

je

rozdiel,

či

aktivitu

vyvíja

veľkopočetné zoskupen ie a dostane 500 € alebo je to 5 - členné zoskupenie
10

a dostane tak isto.
Čajko – je to na posúdení komisiou, aby posúdili aktivity organizácií.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie VZN 3/2012 o poskytovaní dotácií ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

2

Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. l/2019 o poskytovaní dotácií ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

8

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

2

Ing. Pavel Struhár PhD, Mgr. Stanislava Zvarová

K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 123/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
11.Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 2/2019 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Klenovec (Trhový poriado k)
Parobeková
VZN

obce

Lucia – hlavná kontrolórka predložila na prerokovanie návrh
Klenovec

č.

2/2019

o

podmienkach

predaja

výrobkov

poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klenovec

a

(Trhový

poriadok), ktorý bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na web stránke
obce,
-

toto nové VZN bolo vypracované na základe kontrolnej činnosti, boli
doplnené nové zaktualizované zákony, bol vypracovaný nový cenník
poplatkov a doplnený bol o zálohu za prenájom priestorov,

-

ide o plnenie opatrení z vykonaných kontrol.
11

Mgr. Kaštanová – najskôr musíme zrušiť predchádzajúce VZN.
Bálint – mal dotaz ohľadom predaja napr. na Memoriály P. Slatinského.
Mgr. Zvarová – ide tu o stánkový predaj,
-

mala dotaz ohľadom toho, kto bude riešiť žiadosti na stánkový predaj
počas GMFS (povolenia a pod.)

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zrušenie VZN obce Klenovec č. 3/2014 Trhový
poriadok ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN obce Klenovec č. 2/2019 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Klenovec (Trhový poriadok) ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, 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. 124/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
12.Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Klenovec na roky 2020 -2022
Ing. Lojková

- predložila na rokovanie návrh rozpočtu obce Klenovec na

roky 2020-2022. Návrh rozpočtu obce Klenovec bol zverejnený v zákonom
stanovenej lehote na web stránke obce, na úradnej tabuli a taktiež bol
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prerokovaný na zasadnutí ekonomickej komisie. Návrh rozpočtu je spracovaný
písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Parobeková

Lucia – hlavná kontrolórka predložila poslancom stanovisko

hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Klenovec na roky 2020 -2022,
ktoré je spracované písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Čajko – pripomienkoval výdavkovú časť pre hasičov, je navýšenie o 500 € na
lavičky, zariadenie, vešiaky, skrinky, čo je nepo stačujúce, a bude treba aspoň
2 tis. € (starostka obce podotkla, že toto sa môže riešiť aj z rezervného fondu)
-

taktiež pripomienkoval príjem za TKR 2 400 €,

-

mal dotaz, či sa v rozpočte ráta s majetkoprávnym vysporiadaním
pozemkov pod cestami na ul. Nová štvrť pre SPF,

-

konštatoval, že na rekonštrukciu

strechy a odkvapov zdravotného

strediska treba rátať aspoň 5 tis. €,
-

mal pripomienku, aby sa urobili poriadne medzibloky na ul. SNP,

-

pripomienkoval

rekonštrukciu

verejného

osvetlenia

na

ostatných

uliciach.
Bálint – mal dotaz na odvedenie poplatkov dažďových vôd z verejných
priestranstiev.
Mgr. Ďuriš – mal dotaz ohľadom dobudovania rigola pri základnej škole.
Ing. Struhár PhD.– mal dotaz, či sa ráta aj s rekonštrukci ou kúpaliska
a vodovodu.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov , že úrokové sadzby pri úveroch sú
do 1% s fixáciou, čo bude trvať možno ešte rok, či dva,
-

prevádzka kúpaliska bude stáť veľa a treba sa rozhodnúť, či idem e
robiť

jednoduchšiu

rekonštrukciu,

alebo

komplexnú

rekonštrukciu

kúpaliska s celoročnou prevádzkou,
-

a musíte sa rozhodnúť, či ideme brať úver na kúpalisko, alebo budeme
brať úver na výstavbu vodovodu.

Medzi poslancami nastala polemika ohľadom výstavby vodovodu a brania
úveru na túto stavbu, pretože ako konštatovali poslanci darmo budeme mať
kúpalisko, keď občania nebudú mať vodu.
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Štefánik – navrhol zvýšiť % z 0,35 na 0,80% pre Lesy SR , na 0,50 % by
činilo 11 tis. €,
-

vysvetlil aj pokračovacie práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia,

Mgr. Zvarová – pripomienkovala nutnú rekonštrukciu schodov do kultúrneho
domu,
- pripomenula, že v roku 2020 uplynie 680. výročie od 1.písomnej zmienky
o obci od roku 1340 na propagačné mat eriály, pripomenieme si aj 75. výročie
oslobodenia obce, 100. výročie divadla,
Figuli – mal dotaz na navýšenie položky na vzdelávanie.
Mgr. Kaštanová – musíme byť pripravení aj na rekonštrukciu zdravotného
strediska, ak povie zubárka v januári, že sem príd e.
Ištók – mal dotaz ohľadom športovej haly a športu v obci,
-

pripomienkoval odvetrávanie v športovej hale.

Mgr. Kaštanová – odpovedala ohľadom financií z MAS Malohont.
Poslanci vyjadrili svoje poznatky ohľadom odvetrávania a kúrenia v športovej
hale.
Nakoľko k uvedenému návrhu k rozpočtu obce poslanci nevzniesli už žiadne
pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtu na rok 2020 v celkovej sume:
o

o

o

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy:

2 164 071,00 €

Výdavky:

1 931 560,00 €

Príjmy:

35 000,00 €

Výdavky:

452 000,00 €

Príjmy:

200 000,00 €

Výdavky:

15 000,00 €

prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 125/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
13.Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Klenovec na 1.polrok 2020
Parobeková

Lucia – hlavná kontrolórka predložila poslancom návrh Plánu

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klenovec na 1.polrok 2020 ,
ktorý je spracovaný písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Klenovec na 1.polrok 2020 ?
prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 126/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
14.Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Mário Búr, bytom Červenej armády 628/24, Klenovec – žiadosť na
prenájom predajného stánku v parku na Nám. Karola Salvu
Ing. Trnavský – predložil poslancom žiadosť Mária Búra, bytom Červenej
armády 628/24, Klenovec na prenájom predajného stánku v parku na námes tí,
v bývalej predajni zelenina, ktorý prevádzkovala pani Elena Ulická, pričom
stánok bude využívaný ako predajňa ovocia a zeleniny a cena mesačného
prenájmu bude 17€/mesiac. Energie nie sú zahrnuté v cene prenájmu.
V predajni bude predávať pani Marika Klimentová. Zámer bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote.
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Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky,

dala

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Mária Búra, bytom Červenej
armády 628/24, Klenovec na prenájom predajného stánku
v parku na námestí, pričom stánok bude využívaný ako
predajňa ovocia a zeleniny a cena mesačného prenájmu bude
17€/mesiac a energie nebudú zahrnuté v cene prenájmu?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č. 12 7/2019, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.

Denis Kováč, Klenovec, ul.Fučíkova 544 – žiadosť o odpredaj pozemku vo
vlastníctve obce

Ing.Trnavský
Klenovec,

ul.

–

predložil

Fučíkova

poslancom
544

žiadosť

o odpredaj

Denisa

pozemkov

na

Kováča ,

bytom

Záhumní,

ul.

kpt.Nálepku, (oproti Lásku a Mináča) kde sú 2 poze mky obce, jedná sa o
nehnuteľnosti parcely registra E -KN:
-číslo 1116/1 o rozlohe 2485m 2 evidovanú v k.ú.Klenovec na LV -1238 ako
orná pôda,
-číslo 1116/2 o rozlohe 2 019 m 2 evidovanú v k.ú.Klenovec na LV-1238 ako
orná pôda,
- v územnom pláne je tam schvál ená individuálna výstavba, ale je to v strede
lokality a nie je tam cesta.
Čajko – sú jednoduchšie plochy na výstavbu a tu nie sú ani inžinierske siete,
je tam veľký terénny skok,
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-

je to komplikované, môže to narušiť celú koncepciu ,

-

nie je tam reálne ani urobiť prístup,

-

komisia môže len odporučiť,

-

ľudia si hľadajú odľahlé miesta na výstavbu domov.

Štefánik – navrhujem časom rozmerať, vykúpiť pozemky.
Mgr. Kaštanová – až zverejníme, môže sa prihlásiť hocikto.
Štefánik – či má vôbec obec zámer odpredať tieto pozemky
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky,

dala

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zverejnenie odp redaja pozemkov nehnuteľnosti
parcely registra E -KN:
-číslo 1116/1 o rozlohe 2485m 2 evidovanú v k.ú.Klenovec na LV -1238 ako
orná pôda
-číslo 1116/2 o rozlohe 2 019 m 2 evidovanú v k.ú.Klenovec na LV -1238 ako
orná pôda ?
prítomní

10

za

0

proti

10

zdržal sa

0

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

Na základe diskusie bolo konštatované, že poslanci a členovia komisie
výstavby by mali rozmýšľať, kde by sa mohla realizovať výstavba rodinných
domov.
K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č. 128/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.

STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 Revúca - žiadosť o prenájom nebytových
priestorov a to plynovú kotolňu súp.č.2090

17

Ing. Trnavský – predložil poslancom na prerokovanie žiadosť o prenájom
nebytových priestorov a to plynovú kotolňu súp.č.2090 na parcele registra C KN 871/3 evidovanú na LV -1238 v k.ú.Klenovec pre spoločnosť STEFE THS
s.r.o. Okružná 42/9 Revúca IČO:36 045 403 IČ DPH: SK2020069436 podľa
Dodatku č.4 k zmluve o nájme zo dňa 31.5.2004.
Zámer prenájmu bol zverejnený obvyklým spôsobom po dobu min. 15 dní od
27.9.2019 po 31.10.2019 a ponuka jediného z áujemcu bola doručená dňa
23.10.2019.
Obálka s ponukou bola otvorená na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová – prišla jedna ponuka a zabezpečiť kúrenie v činžákoch
musíme.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k žiadosti
poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti o prenájom nebytových
priestorov a to plynovú kotolňu súp.č.2090 na parcele
registra C-KN 871/3 evidovanú na LV-1238 v k.ú.Klenovec
pre spoločnosť STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 Revúca ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č. 12 9/2019, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.

Zmluva

o budúcej

M/9001054/0686/2019

zmluve
medzi:

o zriadení
budúcim

vecného

povinným

bremena

Obcou

č.

Klenovec

a budúcim oprávneným Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
Partizánska cesta 5,Banská Bystrica

18

Ing. Trnavský – predložil poslancom na pre rokovanie Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001054/0686/2019 medzi: budúcim
povinným

Obcou

Klenovec

a budúcim

oprávneným

Stredoslovenskou

vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5,Banská Bystrica.
Zmluva sa bude týkať príst upu na pozemky počas výstavby a prevádzkovania
na Ul. 9.mája v obci Klenovec.
Túto zmluvu potrebujú k vybaveniu stavebného povolenia.
Mgr. Kaštanová – túto problematiku riešime už niekoľko rokov a keď sa to
urobí budeme môcť urobiť už aj chodník na tejto časti ul. 9.mája.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky,

dala

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. M/9001054/0686/2019 medzi: budúcim
povinným Obcou Klenovec a budúcim oprávneným
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
Partizánska cesta 5,Banská Bystrica na základe odôvodnenia?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, 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. 130/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Základná škola s materskou školou V. Mináča v Klenovci – žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5 040 € na preklenutie
časového nesúladu medzi výplatou miezd a refundáciou v projekte „NP
PRIM“.
Ing. Lojková – predložila poslancom žiadosť Základnej škol y s materskou
školou V. Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
19

5

040

€

na

preklenutie

časového

nesúladu

medzi

výplatou

miezd

a refundáciou v projekte „NP PRIM“.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky,

dala

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ZŠ s MŠ vo výške 5 040 € ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, 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. 131/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Základná škola s materskou školou V. Mináča v Klenovci – žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1 406,08 € na preklenutie
časového

nesúladu

medzi

výplatou

miezd

a refundáciou

v projekte

„Pracuj v školskej kuchyni“.
Ing. Lojková – predložila poslancom žia dosť Základnej školy s materskou
školou V. Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
1 406,08

€

na

preklenutie

časového

nesúladu

medzi

výplatou

miezd

a refundáciou v projekte „Pracuj v školskej kuchyni“.
Po prerokovaní uvedenej žiado sti a na základe skutočnosti, že k žiadosti
poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ZŠ s MŠ vo výške 1 406,08 € ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 132/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Základná škola s materskou školou V. Mináča v Klenovci – žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 375,25 € na výplatu
odchodného pre Katarínu Kolesárovú vo výške 1 funkčného platu vrátane
odvodov.
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie žiados ť Základnej
školy s materskou školou V. Mináča v Klenovci o poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 375,25 € na výplatu odchodného pre Katarínu
Kolesárovú vo výške 1 funkčného platu vrátane odvodov.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky,

dala

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti ZŠ s MŠ vo výške 375,25 € ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, 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. 133/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
15.R ô z n e
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov o návrhy na zlepšenie web stránky ,
-

informovala

o pracovnom

stretnutí

s riaditeľkou

ÚPSVaR ,

ktorá

konštatovala, že v septembri 2019 bola miera nezamestnanosti v okrese
je 15,4 %,
-

taktiež sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pracovníčkou Slovenskej
sporiteľni

z Banskej

Bystrice,

bankomat

mal

mať

2000

obratov

(operácií) za mesiac a teraz to zodvihli na 4000 a my sme nemali ani
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2000,

čo

my

nevieme

ovplyvniť

a nedovolili

im

navýšiť

počty

bankomatov.
Zakúpenie zariadenia do hasičskej zbrojnice
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov , že v rezervnom fonde zostalo ešte
46 301 tis. € a navrhla vyčleniť finančnú čiastku 2 tis. € z rezervného fondu
na zakúpenie zariadenia do hasičskej zbrojnice .
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k žiadosti
poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie finančnej čiastky 2 tis. € z rezervného
fondu na zakúpenie zariadenia do hasičskej zbrojnice?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, 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. 134/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska na ul. SNP.
Mgr. Kaštanová – navrhla poslancom vyčleniť finančnú čiastku 20 tis. €
z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska na ul.
SNP.
Po prerokovaní uve denej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenej
žiadosti

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky,

dala

starostka

obce

hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančnej čiastky 20 tis. €
z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy zdravotného
strediska na ul. SNP ?
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prítomní

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 135/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Odmeny pre zástupcu starostky, poslancov a hlavnú kontrolórku
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že je záver roka a zaslúžil by si zástupca
starostky, poslanci a hlavná kontrolórka obce odmenu, a vyzvala poslancov,
aby sa k tomuto návrhu vyjadrili.
Po prerokovaní uvedeného návrhu a na základe skutočnosti, že poslanci
nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odmien nasledovne:
1. odmenu pre zástupcu starostky vo výške 300 €,
2. odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 3,99% z miezd vyplatených
v roku 2019,
3. odmenu pre každého poslanca obecného zastupiteľstva vo výške 100 € ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing. Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók, Jana Mocná,
PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

1

Ing. Pavel Struhár PhD.,

K uvedenému bodu prijali poslanci

uznesenie č. 136/2019 , ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
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16. Diskusia
Štefánik

–

predložil

poslancom

návrh

k VZN

o miestnych

daniach

a poplatkoch a navrhol zvýšiť sadzbu dane z lesných pozemkov z 0,35 na 0,50
a chceli by sme vedieť, či budete s tým súhlasiť, aby sme pripravili návrh na
budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ,
-

v ostatných

obciach je okolo 0,80 %

a potom by sme zmenili aj

rozpočet,
-

máme tu štátne lesy, môžeme mať vyšší príjem ako je teraz t.j.11 tis. €,

-

prerokovali sme to aj na zasadnutí komisie ekonomickej a členovia
komisie s tým súhlasia,

Mgr. Kaštanová – nechceme odrádzať podnikateľov a nedvíhať % radikálne.
Figuli – konštatoval, že štátne lesy platia na základe znaleckého posudku.
Ing. Lojková – tam majú inú sadzbu na m 2 .
Čajko – sadzba zostane rovnaká len sa mení %.
Mgr.

Kaštanová

–

budeme

v budúcnosti

musieť

zvýšiť

aj

daň

z nehnuteľnosti.
Ing. Struhár – mal dotaz, koľko stálo lešenie a prečo sa neurobila aj fasáda
budovy obecného úradu.
Mgr.

Kaštanová

–

musia

sa

najskôr

vymeniť

okná,

niektoré

stropy

v kanceláriách sú v havarijnom stave a k fasáde sa budú musieť vyjadriť aj
pamiatkári a nemali sme na to ani schválené peni aze.
Ištók – mal dotaz ohľadom cesty do Pavlínky ,
-

a či sa nedá nejaká výnimka ohľadom prenájmu vestibulu pre občanov,

Medzi

poslancami

nastala

diskusia

ohľadom

požičiavania

vestibulu

spoločenského domu pre súkromné účely.
Bálint – vyjadril názor na osadenie svetla na poslednú lampu a otočiť ju ku
garážam.
Vančíková Ľubomíra - pripomienkovala, že v budúcnosti bude treba rátať s
možnou rekonštrukciou kotolne v škole.
Mgr. Zvarová – informovala o vypočúvaní na Fonde pre podporu umenia
ohľadom Klenovskej rontouky , kde mali dotazy ohľadom

vybudovania

amfiteátra,
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-

mali prehľad o nás o celom podujatí GMFS, mínusom bolo, že vedeli aj
o tom, že vtedy sa uskutočňuje diskotéka,

-

zaujímali sa o tom, koľko je stánkov, koľko sa vyberie za stánky,

-

20.12. by mali byť už výsledky z tohto verejného vypočúvania,

-

či má obec vo svojom rozpočte vyčlenené financie ohľadom rontouky,

-

financií bude čím ďalej menej a budú vyškrtávať podujatia,

-

vyzvala predsedu komisie kultúry na spoluprácu a taktiež aj poslancov
obecného zastupiteľstva,

Čajko – mal dotaz, či už bola ukončená rekonštrukcia strechy ,
-

boli chyby na stavbe, ani raz nemali stavebný denník , keď som tam
prišiel,

-

roboty neboli urobené tak ako mali byť ,

-

dodávateľ nás ako obec oklamal,

-

bola narušená fólia pracovníkmi a my sme ich na to upozornili,

-

ak dáme nejaké odporúčania zo stavebnej komisie, aj tak si urobili po
svojom,

-

mal dotaz, kto bol pri preberaní strechy,

-

chceme urobiť všetko tak ako treba, keď niečo robím, robím to tak ako
pre seba a ja už nemám ani chuť robiť v komisii,

-

bol to falcovaný plech, pripomienkoval farbu, rošty, poukázal na
kvalitu práce a materiálov,

-

povedal som Michalovi Píšovi, aby bolo zvolané jednanie a nestalo sa
tak,

-

dodávateľ od začiatku nemal chuť do toho, všetko malo ísť podľa
projektu,

-

poukázal na nedodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení
pri rekonštrukcii strechy,

-

realizátor stavby zanedbali mnohé veci a my ako investori sme si
mnohé veci mali ustriehnuť,

-

mali sme čo najviac zhnitého dreva vymeniť,

-

stavebný dozor hájil záujmy dodávateľa a nie investora a prišiel asi len
týždeň po zahájení stavby,

-

stavebný denník som doteraz nevidel ,
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-

toto je všetko proti môjmu presvedčeniu, mrzí ma takáto robota.

Mgr. Kaštanová

- v lete nám ministerstvo schválilo peniaze a dostali sme

podmienku, že do konca roka treba urobiť rekonštrukciu strechu, ktorú mám
ani nemal kto urobiť ,
-

ja by som bola radšej keby to robil niekto domáci a bola to opakovaná
súťaž na rekonštrukciu, a on dodávateľ ani nečakal, že tú súťaž vyhrá,
pretože on bol predajca krytiny .

Nakoľko viac príspevkov do diskusie poslanci nevzniesli , starostka obce
diskusiu

ukončila

a predsedníčka

návrhovej

komisie

ešte

raz

prečítala

schválené uznesenia.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za
aktívu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva , popriala príjemné prežitie
vianočných a novoročných sviatkov a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisni ce:
Richard Bálint
PhDr. Janka Pohorelská

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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