Z Á P I S N I C A Č. 7
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 16. 6. 2015
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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 16. 6. 2015
Prítomní: -

8 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina

-

ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr.

Zlata Kaštanová starostka obce, ktorá pr ivítala prítomných a konštatovala,
že

prítomných

7

poslancov

obecného

zastupiteľstva,

ktoré

je

uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia, ktorý je
nasledovný :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie návrhu programu zasadnu tia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Určenie overovateľov zápisnice.
5. Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Schválenie Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2014
(www.klenovec.sk) .
Predkladá: Ing. Viktória Majerová
9. Prerokovanie návrhu Pl ánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2.polrok 2015 ( www.klenovec.sk ).
Predkladá: Lucia Parobeková
10. Informácia o priebežnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec .
Predkladá: Lucia Parobeková
11. Prerokovanie žiadostí občanov .
Predkladá: Mgr. Zlata Kaštanová
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesení.
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Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu
zasadnutia dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
prítomní

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 118/2015, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci : Richard
Bálint, Ing. Štefánia Dovalová a Mgr. Janka Pohorelská.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 119/2015, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisni ce starostka obce určila poslan kyne JUDr. Pavel
Struhár a Milan Čajko .
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 120/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Kontrola

5.

uznesení

prijatých

na

m inulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupit eľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie č. 121/2015, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia

obecného zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová -

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorá
bola zameraná na:
-

18.5. zasadala Rada ZMOG -u v Klenovci,

-

27.5. bola uskutočnená kontrola odboru CO z Okresného úradu
v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobot y,

-

27.5. uskutočnil kontrolu Inšpektorát práce z Banskej Bystrice,

-

30.5. bol obcou, školami a organizáciami v obci uskutočnený pri
príležitosti MDD ďalší ročník Rozprávkového lesa,

-

1.6. sa uskutočnilo prijatie študentov Pražskej univerzit y,

-

2.6. bol uskutočnený audit ohľadom pracovnej zdravotnej služby,

-

2.6.sa vedenie obce stretlo s pánom Vladimírom Mináčom ohľadom
obnovy, rozšírenia Mináčovej izby, resp. odkúpenia rodinného domu
obcou nášho rodáka,
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-

5.6. bol zorganizovaný Deň Mikroregiónu na Šolt ýske,

-

10.6.

sa

uskutočnilo

výbe rové

konanie

na

asistenta

terénneho

sociálneho pracovníka,
-

11.6. zasadal prípravný výbor GMFS -Klenovská rontouka,

-

15.6. sa stretli starostovia obcí okresu na pracovnom stretnutí na
stavebnom úrade,

-

15.6. zasadala Rada ZMOG -u v Jesenskom,

-

uskutočnili sa kontrolné dni:

-

na viacúčelovej športovej hale a Múzeu súkenníctva a gubárstva,

-

organizačne bola zabezpečovaná stavba Klenovskej izby,

-

pripravovali sa projekt y na kanalizáciu v obci a na modernizácii
verejného osvetlenia

Správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 122/2015,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Mgr. Eva
Brndiarová.
7. Interpelácia poslanc ov
Nebola žiadna.
8. Schválenie Záverečného účtu obce Klenovec za rok 2014 .
Správu k prejednávanému bodu programu predložila pracovníčka obecného
úradu Ing. Majerová.
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici .
Parobeková – hlavná kontrolórka obce Klenovec predložila správu HK
k záverečnému účtu, ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Súčasne bola predložená aj správa nezávislého auditora – Gemeraudit
Rožňava.
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Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že auditori nám vytýkajú obecn é
les y, ktoré môžeme dať do prenájmu, resp. založiť príspevkovú organizáciu
zaoberajúcu sa správou obecných lesov.
Po podaných

informáciách poslanci vzali na vedomie splnenie všetkých

podmienok pre schválenie Záverečného účtu obce, a to:
- uskutočnenie auditu Záverečného účtu za rok 2014 v zm ysle

platných

právnych predpisov
-

zverejnenie

Záverečného

účtu

zákonom

stanoveným

spôsobom

a stanovenej lehote
b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce Klenovec k návrhu Záverečného
účtu obce Klenovec za rok 2014,
Nakoľko poslanci nevzniesli žiadne pripomienky k prejednávanému bodu
programu dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Záverečného účtu obce Klenovec za
rok 2014 bez výhrad a kto je za schválenie vyrovnani a
schodku hospodárenia vo výške 90 202,30 EUR, ktorý bude
krytý prebytkom finančných operácií v zmysle § 16 ods. 8
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.?

prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 123/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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9. Prerokovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2.polrok 2015
Parobeková – hlavná kontrolórka predložila poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 20 15, ktorý ako
konštatovala bol zverejnený na web stránke obce v zákonom stanovenej
lehote

a zároveň

vyzvala

poslancov

na

pripomienkovanie,

resp.

na

doplnenie návrhu plánu práce.
JUDr.

Struhár

–

navrhol

doplniť

plán

kontrolnej

činnosti

hlavnej

kontrolórky o kontrolu spôsobu a financovanie športovej hal y a to čím
skôr.
S návrhom súhlasili aj ostatní poslanci obecného zastupiteľstva a nakoľko
nebolo už viac pripomienok zo strany poslancov, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie doplnené ho návrhu Plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2015 ?
prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K prerokovávanému bodu programu posla nci prijali uznesenie č. 124/2015 ,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10.

Informácia o priebežnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Klenovec

Parobeková – hlavná kontrolórka obce predložila poslancom i nformáciu
o priebežnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec k 31.5.2015.
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Na požiadanie poslancov hlavná kontrolórka informovala zápise z kontrol y
v školskej jedálni materskej škol y K. Pajera o stravovaní nepedagogických
zamestnancov t.j. pracovníkov pracujúcich na športovej hale .
Hlavná kontrolórka súčasne informovala o doporučených opatreniach pre
starostku obce, ktoré sa t ýkali vypracovania príkazného listu o zákaze
pohybu cudzích osôb v priestoroch materskej škol y vyslovene v kuchyni a
so zavedením kamerového systému v kuchyni materskej škol y.
PhDr. Zamborová – je to zaujímavé a zarážajúce, že zriaďovateľ o tom
vedel, že sa tam stravujú robotníci zo stavby

a neboli dohodnuté

podmienky odberu stravy,
-

treba doriešiť a ošetriť stravovanie v budúcnosti v prípade, ak budú
nejaké športové aktivit y v športovej hale.

Parobeková – konštatovala, že školská jedáleň v materskej škole nesmie
poskytovať stravovanie pre verejnosť, ale školská jedáleň v základnej škole
takéto stravovanie poskytovať môže.
Mgr. Kaštanová – táto kontrola bola na podnet občana a nebol v tom zl ý
úm ysel, ale išlo o to, že keď v blízkosti pracujú zamestnanci na výstavbe
hal y, v rámci pomoci by mohli poskytnúť nejaké menšie stavebné úpravy,
ktoré by bolo potrebné urobiť aj na materskej škole.
Štefánik – ide aj o to, že je to zariadenie pre deti a nemajú sa po zariadení
pohybovať cudzie osoby.
Čajko – vyjadril dotaz, či je potrebné v kuchyni kamerový systém.
Po prediskutovaní uvedenej problematiky i nformáciu o priebežnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Klenovec vza li poslanci na vedomie a prijali
uznesenie č. 125/2015 , ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11. Prerokovanie žiadostí občanov

Odpredaj kopacieho stroja Bielorus
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že na odpredaj Bielorusa sa zatiaľ nikto
neprihlásil. Schválili sme sumu na odpredaj 1.500 €, ale musíme dať
minimálnu sumu.
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Čajko – konštatoval, že Bielorus nie je pojazdný, tečie z neho olej, treba
dať nové tesnenia, ide o gumový tovar, je to spotrebný materiál a treba ho
opraviť. cena je podľa mňa vysoká.
JUDr. Struhár - stroj nepýta jesť a nemusí sa hneď predať.
Po prediskutovaní dala starostka obce hlasovať za poslanecký návrh, ktor ý
bol 1.200 € za odpredaj kopacieho stroja.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj pracovného stroja Bielorus minimálne
za sumu 1.200 € ?
prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

Po hlasovaní poslanci prijali uznesenie č. 126/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Obnova modernizácie verejného osvetlenia v obci Klenovec.
Mgr. Kaštanová – podrobne informovala poslancov o o bnove verejného
osvetlenia v obci Klenovec, ktorý by bol realizovaný obcou Klenovec.
-

konštatovala, že podľa projektu na všetky stĺpy musíme dať svietidlá,

-

informovala o problémoch s verejným osvetlením v obci,

-

máme veľké náklady na údržbu verejného osvetlenia,

Štefánik

–

podporil

m yšlienku

obnovy

a modernizácie

verejného

osvetlenia v obci i za cenu, že budú lampy na všetkých stĺpoch.
Zároveň

poslanci

poukázali

na

problém y

s verejným

osvetlením

na

jednotlivých uliciach.
Po prediskutovaní uvedeného bodu programu, nakoľko poslanci nevzniesli
žiadne pripomienky k prejednávanému návrhu dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie:
1. predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Klenovec,
ktorý bude realizovaný obcou Klenovec,
2. zabezpečenia realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie
realizovaného

finančných

prostriedkov

projektu

výške

vo

na

rozdielu

spo lufinancovanie
celkových

výdavkov

projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci ?

prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

Po hlasovaní poslanci prijali uznesenie č. 127/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
EVASPORT

s.r.o.

9.mája

636,

Klenovec

–

žiadosť

na

predaj

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti firm y EVASPORT s.r.o. 9.m ája
636, Klenovec , na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcel y
registra CKN 397/5 o výmere 333m 2 ,

397/10 o výmere 4m 2 , 397/11

o výmere 53m 2 , 398/2 o výmere 12m 2 , 1856/2 o výmere 6m 2 ,
vedené na LV-1238 ako zastavané plochy a nádvoria.

všetk y

za cenu 1 240,00€.

Zámer predaja tohto obecného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22. 04. 2015 uznesením
č. 100/2015 a je zverejnený na stránke obce od 27. 4. 2015.
Zdôvodnenie

osobitného

zreteľa:

Majet koprávne

vysporiadanie

jestvujúceho stavu.
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Cena pozemku bola určená znaleckým posudkom č. 49/2015 zo dňa 29. 4.
2015 vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Zorvanom, ul. Železničiarska
45, Rimavská Sobota, v ktorom bola určená minimálna cena pozemku
1 240,00 €.
Nakoľko poslanci nevzniesli žiadne pripomienky k prejednávanému návrhu
dala starostka obce hlasovať .
Hlasovanie : Kto je za schválenie žiadosti pre firmu Evasport predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcely registra
CKN 397/5 o výmere 333m 2 , 397/10 o výmere 4m 2 , 397/11
o výmere 53m 2 , 398/2 o výmere 12m 2 , 1856/2 o výmere
6m 2 , všetky vedené na LV -1238 ako zastavané plochy
a nádvoria za cenu 1 240,00 € ?
prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

Po hlasovaní poslanci prijali uznesenie č. 128/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Július Bella, Resedastrasse 1, Rorschacherberg ,

9404 Švajčiarsko –

žiadosť odkúpenie pozemku
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti Júliusa Bellu, Resedastrasse 1,
Rorschacherberg,

9404

Švajčiarsko

na

odpredaj

nehnuteľnos ti

vo

vlastníctve obce a to časť parcel y registra EKN 1806 o výmere 22 m 2 ,
vedenú na LV-1238 ako ostatné plochy, za cenu určenú znaleckým
posudkom.
Zdôvodnením

osobitného

zreteľa

je

majetkoprávne

vysporiadanie

jestvujúceho stavu. Zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po
dobu min. 15 dní.
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Čajko – poslanec bližšie informo val o dôvode žiadosti.
Nakoľko poslanci nevzniesli žiadne pripomienky k prejednávanému návrhu
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie zverejnenia zámeru predať
nehnuteľnosť vo vlastníctve obce a to časť parcely
registra EKN 1806 o výmere 22 m 2 , vedenú na LV -1238
ako ostatné plochy pre Júliusa Bellu, Resedastrasse 1,
Rorschacherberg, 9404 Švajčiarsko, za cenu určenú
znaleckým posudkom ?
prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

Po hlasovaní poslanci prijali uznesenie č. 129/2015 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Slavomíra Antala a RNDr. Kataríny Kysuckej, bytom Hnúšťa na
odpredaj pozemku
Mgr. Kaštanová – podrobne informovala o žiadosti Slavomíra Antala a RNDr.
Kataríny

Kysuckej,

bytom

Hnúšťa

na

odpredaj

pozemku

v lokalite

Pasiečka.
Čajko

–

informoval

o miestnom

š etrení

a komisia nesúhlasí s odpredajom 67 m
parcelou

8843/1 o výmere 46 m

2

2

ohľadom

uvedenej

žiadosti

č. parc. 8840 a s tou druhou

nemáme problém za podmienky

vypracovania geometrického plánu,
-

konštatoval, že s návrhom komisie súhlasil aj Slavomír Anta l.

Po prerokovaní uvedenej žiadosti bolo konštatované, že je potrebné aby si
dali žiadatelia spracovať geometrický plán a na budúcom zasadnutí sa
zverejní zámer odpredaja pozemku.
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Žiadosť vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie č. 130/2015 , ktoré

tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Zabezpečenie
vybudovania

projektovo
základnej

z verejných zdrojov v

inžinierskej

dokumentácie

širokopásmovej

k projektu

infraštruktúry

dotovanej

,,bielych miestach ˝ Slovenska “

v rámci

Operačného programu informatizáci a spoločnosti, prioritná os č.3 –
zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu,

Mgr. Kaštanová – podrobne informovala poslancov o oznámení Agentúry pre
sieťové služby NASES o národnom projekte ,,Zabez pečenie projektovo
inžinierskej

dokumentácie

vybudovania

k projektu

širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v
miestach ˝ Slovenska “

základnej
,,biel ych

v rámci Operačného programu informatizácia

spoločnosti, prioritná os č.3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového
internetu.
Nakoľko poslanci nevzniesli žiadne pripomienky k prejednávanému návrhu
poslanci

vzali

,,Zabezpečenie
vybudovania

na

vedomie

projektovo
základnej

z verejných zdrojov v

oznámenie

NASES

inžinierskej
širokopásmovej

o národnom

dokumentácie
infraštruktúry

,,biel ych miestach ˝ Slovenska “

projekte
k projektu
dotovanej
v rámci

Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3

–

zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu p o v e r u j ú
starostku obce Klenovec na podpísanie právnych ú konov obce pre účel y
územného

konania,

stavebného

konania

s spolupráce

pri

realizácii

vybudovania pasívnej optickej siete.
prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0
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K prerokovávanej probl ematike prijali uznesenie č. 131/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

12. R ô z n e
Riešenie otázky obecných lesov
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, aby do budúceho zasadnutia si
prem ysleli

návrhy

ohľadom

riešenia

obecných

lesov,

ktoré

bud ú

prediskutované v jednotlivých komisiách, súčasne vyjadrila presvedčenie,
že les y by mali zostať pod obcou a bude treba vytvoriť príspevkovú
organizáciu.
JUDr. Struhár – konštatoval, že príspevkové organizácie sme tu už mali
a neprinieslo to veľa osohu a priniesli nám len stratu, záleží od toho, kto
bude organizáciu riadiť.
Vybudovanie zberného dvora
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že ide výzva na vybudovanie zberného dvora,
-

o skutočnosti, že pán Nižnan poslal e-mail o tom, že ponúka na predaj
pozemok na Stupách a o cenovej ponuke, jedná sa o pozemok 2000 m

2

a za cenu 4 €/m 2 resp za 5 €/ m 2 ,
Bálint – informoval, že na www bazoš je táto parcela za 15 tis. €.
Po prerokovaní poslanci konštatovali, že treba počkať a pozemok kúpiť.
Nakoľko poslanci nevzniesli žiadne pripomienky k prejednávanému návrhu
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby sa podnikli kroky ohľadom odkúpenia
parcely od Ing. Nižnana na starej ceste za účelom
vybudovania zberného dvora ?
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prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej problematike poslanci prijali uznesenie č. 132/2015 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Výmena trávnika na viacúčelovom ihrisku
Mgr. Kaštanová - informovala o nutnosti výmeny trávnika na viacúčelovom
ihrisku, ktorý je v kritickom stave a jeho výmena by stála do 19 tis. € a táto
výmena by sa mala premietnuť so rozpočtu obce na budúce obdobie .
Bálint – informoval o tom, že tie najpoškodenejšie časti sa dajú vymeniť za
symbolickú cenu vzhľadom k cene výmeny celého trávnika.
Mgr. Kaštanová - urobíme nevyhnutné opravy trávnika.
Čajko – do budúcna sa treba zaoberať aj otázkou platenia za používanie ihriska
pretože je rozdiel, keď hrajú dvaja tenis, alebo tam nabehnú 12 futbalisti.
Parobeková – treba urobiť cenník na jednotlivé športy.

Športová hala – ponuka na podlahu.
Mgr. Kaštanová – dala kolovať ponuku na podlahu v športovej hale a je
potrebné sa rozhodnúť ešte dnes, nakoľko zajtra príde pán Valach a povieme mu
akú podlahu tam dáme. V projekte je podlaha za 16 tis.€, ale my sme chceli
lepšiu a tá stojí 44 tis.€. Platili sme už elektriku, spevnené plochy, musíme
zaplatiť hlavice proti vlhkosti, robili sme aj špeciálny podk lad pod podlahu.
Ak chceme drahšiu podlahu, oddiali sa kolaudácia. Treba sa rozhodnúť, pretože
ideme aj do ďalších projektov.
Bálint – aj inde stavali haly a stáli ich menej.
JUDr. Struhár – nemalo sa robiť výberové konanie na podlahu ?
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Čajko – celkom má hala 520m 2 a nebude sa tam hrať denno-denne a na svetový
pohár a treba sa zamyslieť, či tam nestačí lacnejší povrch, pretože bude dosť stáť
aj prevádzka haly a aj z časových dôvodov.
Bálint - treba tam používať športovú halovú obuv, mal dotaz na hrúbku koberca.
Mgr. Brndiarová – treba robiť podľa projektu.
Štefánik – prihovoril sa za podlahu podľa projektu a neurobil sa realizačný
projekt,
-

poukázal na problémy okolo výstavby haly, ktorú treba čo najskôr
dokončiť, ale je to na dobrej ceste,

JUDr. Struhár – chybu urobila starostka, pretože sa mohlo vtedy už dávno
urobiť a mohol byť čas na prípravu a na všetko.
Mgr. Kaštanová – oponovala, že nič nezanedbala, chceli niektorí občania písať
petície, vedeli sme, že stavba bude stáť viac ako 200 tis. €. Dlho trva lo, kým to
HUPRO spravilo, dlho sa čakalo na vyjadrovačky, prizn ávam, mohlo sa o rok
skôr začať, to priznávam, ale bolo to o tom, či áno, alebo nie.
Štefánik – rozmýšľajme dopredu a nie to čo tu bolo.
Ing. Dovalová – poďme podľa projektu.
Bálint – mal dotaz na odvetrávanie a táto problematika bola prediskutovaná
poslancami.
Čajko – už nečakajme a nepredlžujme výstavbu
-

nebude sa tam robiť profesionálny šport, nie je to prvá hala s takýmto
povrchom.

Mgr. Kaštanová – zaoberala sa otázkou životnosti povrchu,
-

konštatovala, že 1 odvetrávacia hlavica stojí 500 – 700 € a budú 4 ks.

Štefánik – informoval o problémoch s dokončením haly a vyjadril názor, aby sa
dokončila stavba podľa projektu.
Bálint – nevedeli sme na začiatku, čo je a nie je v projekte.
Mgr. Kaštanová – informovala, že pánovi Valachovi zadržiavame 22 tis. €
-

bude treba ešte nejaké lavičky do haly a pod.

Po prediskutovaní uvedenej problematiky bolo konštatované starostkou obce, že
sa naďalej ide podľa projektu.
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Stavebný úrad - sťahovanie
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že spoločný stavebný úrad sa sťahuje
z priestorov ekonomickej školy do sociálnej poisťovne na 1. posch. a budú
zvýšené náklady na prevádzku z 321 € na 1 122 € ročne + internet a telefón,
bude nám znova chýbať 900 € z rozpočtu.
JUDr. Struhár – informoval o sťahovaní odborov na okresný úrad asi ešte do
volieb.
Výdavky na futbal - informácia
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nákladoch na futbalový oddiel,
ktoré činili 7554 € za rok 2014.

Športová hala - informácia
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že obklad na športovú halu
nedodával Ivan Hruška.

Vypracovanie

projektovej

dokumentácie

na

dokanalizovanie

obce

Klenovec
Mgr. Kaštanová – informovala o projekte na kanalizáciu, ktorý nie je
použiteľný, pretože máme problémové ulice, a nebol urobený v elektronickej
forme,
-

bude vypísaná nová výzva, kým sa nevyčerpajú financie, ale treba územné
a stavebné konanie,

-

projekt stojí do 30 tis. €,

-

máme aj schválené uznesenie ku kanalizácii,

-

obec je asi na 60 % odkanalizovanú a podľa EÚ treba aby bolo
odkanalizovaných 80 %,

-

podrobne informovala o stanovisku projektantov k jednotlivým uliciam,
17

-

pretlakové nádrže mali byť riešené v projekte,

-

podrobne informovala o nedoriešenom geologickom prieskume, je problém
s povrchovou úpravou ciest, asfaltovanie, nie je definované množstvo
zeminy, kanalizačné šachty v správe a v projekte, dopravné značenie,

-

firma sa už rozdelila,

-

projekt stál asi 30 tis. €,

-

keď to bude kontrolovať EÚ, bude sankcionovať štát a ten zase obce,

JUDr.

Struhár

–

Klenovec

je

zložitý,

bude

treba

riešiť

pretlakovou

kanalizáciou.
Čajko – upozornil aj na počet občanov, ktorí by sa mali napojiť na kanalizáciu,
-

náklady na prevádzku a na údržbu a to treba povedať občanom,

-

zákon hovorí aj o čiernych stavbách a stavajú sa

-

tí, čo by mali tlakovú kanalizáciu, musia mať čerpadlá.

Bálint – mal dotaz na sankcie, treba ľudí informovať a skôr, či neskôr sa budú
musieť napojiť.
Parobeková – tam, kde sa môžu napojiť, tam by to malo byť povinnosť
Mgr. Brndiarová – občania stále viac musia platiť za kanalizáciu
Mgr. Kaštanová – treba, aby ste sa vyjadrili
-

konštatovala, že už sa zvolal verejný hovor ohľadom kanalizácie

-

občania nemajú záujem o verejné hovory,

-

ak bude treba, povedzte, zvoláme sa verejný hovor

-

ak budete mať kesony, bude treba zdokladovať, že sa vyviezli,

Štefánik – poukázal na neexistenciu
Mgr. Pohorelská – mala dotaz ako sa došlo k 60 % už napojených,
-

konštatovala, že ak dáme 30 tis. € za projekt a aj tak sa občania nenapoja,
tak obec príde znova len o peniaze,

JUDr. Struhár – ak by sa aj robila kanalizácia, rozbijú sa všetky cesty,
-

poukázal na problematické časti ulíc,

-

ak nie je projekt dobrý, tak treba dať urobiť nový,

-

ak sa spýtaš ľudí, tak ti povedia, že sa nechcú napojiť.

Mgr. Kaštanová – toto sú možno posledné peniaze na kanalizáciu,
-

informovala o problematických uliciach a o počtoch obyvateľoch na nich
bývajúcich,

-

predchádzajúci projekt riešil asi 900 domov.
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PhDr. Zamborová – poukázala na to, že projekt nie je v elektronickej forme
a firma, ktorá robila ten predchádzajúci už neexistuje,
-

mala dotaz na výzvu ohľadom čističiek, nakoľko sú problematické ulice.

Poslanci uvedenú problematiku prediskutovali.
Nakoľko poslanci nevzniesli žiadne pripomienky k prejednávanému návrhu
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie na
dokanalizovanie obce Klenovec ?

prítomní

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,

za

8

Richard Bálint, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing.Štefánia Dovalová,
Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

Po hlasovaní poslanci prijali

uznesenie č. 133/2015, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
Múzeum súkenníctva a gubárstva - problém v projekte
Mgr. Kaštanová – všetky projekty sú problémové a budú zvýšené náklady asi
o 1 000 €, nakoľko projektant nedoriešil niektoré veci, ako sú okná, priečka,
rezivo a pod.
Mgr. Pohorelská – pripomienkovala, kvalitu práce projektantov, keďže sú stále
problémy.
JUDr. Struhár – mali by sa robiť 2 projekty a robí sa len jeden a vtedy by sa na
to prišlo.
Čajko – objasnil problematiku vypracovávania 2 projektov - realizačný
a stavebný projekt,
-

poukázal na problém izolácie, omietky, preklady v Klenovskej izbe a pod.
boli sme pozrieť túto rekonštrukciu

s komisiou, riešili statiku, bude

problém s vlhkosťou,
-

názor komisie je aby sa budova radšej zbúrala,

-

informoval o ďalších nákladoch na túto stavbu.
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Športová hala – žiadosť pána Valacha na 5000 € na fóliu
Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti pána Valacha na 5000 € na fóliu na
parozábrany, čo vôbec nebolo v projekte.
Bálint – informoval, že si zabezpečil projekt športovej haly.
Čajko – konštatoval, že my nemáme vzťah s MULTIHALAMI, ale s pánom
Valachom,
-

bude kolaudácia športovej haly a potom sa ukážu závady.

Mgr. Kaštanová – túto žiadosť necháme tak a nebudeme ju teraz riešiť.

Informácia o zasadnutí komisie šk olstva, mládeže, kultúry a športu
Mgr. Pohorelsk á – podala poslancom informáciu o zasadnutí informáciu o
zasadnutí komisie

školstva, mládeže, kultúry a športu, na ktorej boli

prejednávané pripomienky ohľadom:
-opravy tribúny, nakoľko sa dňa 11.7. usk utoční už 20. ročník Me moriálu
Pavla Slatinského,
- na GMFS je problém s vyberaním vstupného,
- uskutočnil sa Rozprávkový les v minulosti v Skorušine bola účasť aj 1000
detí a teraz bolo sotva 200 detí, treba sa dohodnúť a nerobiť takúto akciu
v jeden termín,
- podnikatelia sú oslovení ohľadom sponzorstva a je malá šanca na získanie
podpory od nich na takúto akciu,
Mgr. Kaštanová – môže sa robiť akcia pre deti aj v iný termín,
-

občania mali pripomienky aj na ťažký terén,

-

akcie treba zatraktívniť,

Mgr. Brndiarová – pripomienkovala neupravený terén a nepokosenú trávu ,
-

mnoho návštevníkov sa fotografuje pri tanku, a tak by ho bolo treba
natrieť.
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Bálint – pripomienkoval, aby na Memoriál y bol pripravený kvalitný
mikrofón, aby sa Igor Vančík dopredu pripravil, a by neboli problém y ako
minul ý rok.
Poslanci vzali informáciu o zasadnutí komisie na vedomie a prijali
uznesenie č. 134/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Informácia

o zasadnutí

komisie

stavebnej,

územného

plánovania

a regionálneho rozv oja.
Čajko – predseda komisie podal informáciu o zasadnutí komisie stavebnej,
územného plánovania a regionálneho rozvoja, ktorá bola zameraná na:
-

posúdenie

rekonštrukčných

prác

OZ

Pomoc

deťom

na

Starom

kultúrnom dome a komisia neodporúča, aby rekonštrukčné prác e
vykonávalo občianske združenie, pretože sa jedná o odborné práce.
Poslanci vzali informáciu o zasadnutí komisie na vedomie a prijali
uznesenie č. 135/2015 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

13. Diskusia
PhDr. Zamborová – mala dotaz ohľadom info rmovania o využívaní múzea
a Klenovskej izby pre média, pretože nie je jasné, ako budú tieto budov y
využité.
Mgr. Kaštanová – odpovedala na otázku a je od začiatku jasné, že
Klenovská izba a múzeum budú využívané ako múzeá,
-

nechceme, aby z nich boli skladiská, ale aby boli použité a zariadené
tak, ako boli v minulosti,

Mgr.

Brndiarová

–

informovala

o zachovaných

zariadeniach

na

spracovanie vlny z minulosti,
-

pripomienkovala vetranie budovy na námestí,

-

pripomienkovala zapáchajúcu kanalizáciu v zdravotnom stredisku.
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JUDr. Struhár – treba doriešiť vyúčtovanie a odber vody občanov na ul.
9.mája Veolia dá peniaze na budúci rok, treba dať do konca júla projekt aj
stavebné povolenie a treba sa spojiť s Ing. Mináčom.
Mgr. Kaštanová – projekt je, len niektorí ob čania by si mali vyrovnať
nedoplatky.
Štefánik – stojí to na VÚC.
Mgr. Kaštanová – pozvala poslancov a občanov na 20. ročník Memoriálu
Pavla Slatinského, ktorý sa uskutoční 11.7.
-

súčasne pozvala aj na 37. ročník GMFS – KR, ktorá sa uskutoční
posledný júnová víkend,

-

posledný víkend v auguste sa uskutoční spomienková akcia, kde si
pripomenieme 675. výročie od prvej písomnej zmienky o obci a 71.
výr. SNP.

Nakoľko už viac pripomienok poslanci nevzniesli do diskusie, poslanci
odkontrolovali

už

schválené

uznes enia

a

následne

starostka

obce

poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
JUDr. Pavel Struhár
Milan Čajko

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčo vá
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