Z Á P I S N I C A Č. 4
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 12. 2. 2015
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Zápisnica

číslo

4

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 12. 2. 2015
Prítomní: -

11 poslancov obecného zastupiteľstva

-

kandidáti na post hlavného kontrolóra obce

-

občania obce (príloha č. 1)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a skonštatovala, že je
prítomných všetkých 11 poslancov obecného zastupiteľstva .
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.

Otvorenie zasadnutia.

2.

Schválenie návrhu programu zasadnutia.

3.

Voľba návrhovej komisie.

4.

Určenie overovateľov zápisnice.

5.

Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

7.

Interpelácia poslancov.

8.

Voľba hlavného kontrolóra obce Klenovec na funkčné obdobie rokov
2015 - 2021.

9.

Prerokovanie návrhu prílohy č. 5 VZN Obce Klenovec č. 1/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Obce Klenovec ( www.klenovec.sk)

10.

Informatívna správa o demografickom vývoji v Obci Klenovec k 1.1.2015.

11.

Rôzne.

12.

Diskusia.

13.

Schválenie uznesení.

14.

Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu .
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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

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bart ová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 40/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starost kou obce navrhnutí poslanci Mgr. Stanislava
Zvarová, Mgr. Dalibor Ďuriš a Ing. Edita Bartová.
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

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. E va Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

11

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Mila n Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr.
Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová, Mgr. Stanislava
Zvarová

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 41/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

4. Voľba volebnej komisie
Do volebnej komisie starostka obce navrhla poslancov: Mgr. Evu Brndiarovú,
Mgr. Janku Pohorelskú a Ing. Štefániu Dovalovú.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva ne vzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby volebná komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

11

za

7

proti

0

zdržal sa

4

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Mila n Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská,
JUDr. Pavel Struhár, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová,
Mgr. Stanislava Zvarová
Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
Richard Bálint, JUDr. Pavel Struhár, PhDr. Katarína Zamborová,
Mgr. Stanislava Zvarová

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 42/2015, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

5. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslanc ov JUDr.Pavla Struhára
a Milana Čajku.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 43/2015, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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5. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali

uznesenie č. 44/2015, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.

6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnut ia obecného
zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová - predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti obecného
úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorá bola zameraná
na:
-

prípravu realizácie projektu „Múzeum súkenníctva a gubárstva“ a projektu
„Klenovská izba“,

-

prípravu dokončenia projektu „ Viacúčelová športová hala“

-

12.1.

sa

uskutočnilo

rokovanie

na

Slovenskej

stavebnej

inšpekcii

v Banskej Bystrici,
-

20.1. bolo uskutočnené pracovné stretnutie s riaditeľom Zberných surovín
Ing. Tichým,

-

20.1. bola riešená rekonštrukcia ulice Partizánskej za účasti zástupcov
firmy Bitunova,

-

21.1. sa uskutočnilo rokovanie na stavebnom úrade spojené s realizáciou
stavby Športová hala,

-

23. 1. bolo prerokované odpratanie stavebného odpadu po búracích
prácach na stupách s vlastníkom pozemku,

-

23.1. sme si kladením vencov a spomienkovou slávnosťou v kultúrnom
dome

-

pripomenuli 70. výročie oslobodenia obce Klenovec,

27.1. zasadal prípravný výbor GMFS 2015,
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-

28.1. bolo uskutočnené rokovanie ohľadom pripravovaného p rojektu na
opravu a rekonštrukciu

ul. Partizánskej,

kde sa zosúva pôda

pod

betónovou cestou,
-

2.2. bolo zvolané pracovné stretnutie s úradom verejného zdravotníctva
ohľadom požiadaviek hygieny k projektu Športovej haly,

-

2.2. sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami OZ Pomoc deťom ohľadom
projektu vzdelávania Rómov,

-

7.2. bolo uskutočnené referendum za rodinu,

-

9.2. bolo zvolané pracovné stretnutie ZMOG v Rimavskej Sobote,

-

uskutočňujú sa výročné schôdze organizácií, na ktorých sa zúčastňuje
vedenie obce.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 45/2015, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

7. Interpelácia poslancov.
Mgr. Zvarová – poukázala na skutočnosť, že jeden z poslaneckých mandátov je
neplatný, nakoľko poslanec nemôže mať pracovnú zmluvu s obcou a ak ju má, tak
automaticky padá poslanecký mandát.
Mgr. Brndiarová – ja pracujem v dome smútku a môže tam ísť robiť hocikto
a pracovala som tam aj za teba.
JUDr. Struhár – naša skupina poslancov navrhuje prerušiť zasadnutie obecného
zastupiteľstva a vyhlásiť novú voľbu a termín voľby hlavného kontrolóra,
-

ak ste zaplatili odvody a prihlásili pracovníka do Sociálnej poisťovne, potom
bol porušený zákon.

Mgr. Pohorelská – mala dotaz, či pri voľbe hlavného kontrolóra musia byť
prítomní všetci poslanci,
-

mala dotaz, či dohodu podpísala poslankyňa Brndiarová, pretože, ak nie je
podpísaná, tak je neplatná.
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Mgr. Zvarová – poukazujeme na tú skutočnosť, že voľba hlavného kontrolóra by
bola neplatná,
-

ku skladaniu sľubu poslanca by mal každý pristupovať s plnou vážnosťou
a treba ho aj dodržiavať.

Mgr. Kaštanová – na základe diskusie, dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa zruší, preveríme si všetky fakty a skutočnosti, ktoré sa vyskytli a na ktoré bolo
poukázané a na základe toho, budete o termíne ďalšieho zasadnutia poslancov
informovaní.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetkým prítomným
na účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Pavel Struhár
Milan Čajko

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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