ZÁPISNICA

Č. 6

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 18. 6. 2019
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Z á p i s n i c a

č í s l o

6

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 18. 6. 2019.
Prítomní: poslancov 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 zá pisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Návrh záverečného účtu Obce Klenovec, rozpočtové hospodárenie za
rok 2018, hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce za
rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
(www.klenovec.sk ).
Predkladá: Ing. Lojková a Lucia Parobeková
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec
na 2. polrok 2019
Predkladá: Lucia Parobeková
10.Návrh Dodatku č.1 Zmena §4 Školská jedáleň k VZN č.2/2017 O určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenovec
(www.klenovec.sk )
Predkladá: Ing. Lojková
11.Prerokovanie návrhu na predloženie žiadosti o dotáciu na 3. etapu
rekonštrukcie zbrojnice DHZO Klenovec.
Predkladá: Mgr. Píš
12.Prerokovani e žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Trnavský
13.Rôzne.
14.Diskusia.
15.Schválenie uznesení.
16.Záver.
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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

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 86/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Richard
Bálint, Martin Štefánik a Jana Mocná.
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

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Štefan Ištók, Jana Mocná, PhDr. Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 87/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan kyne PhDr.
Janku Pohorelskú a Mgr. Stanislavu Zvarovú.
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 88/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.

5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a konštatovala, že úlohy stanovené uzneseni ami sú
splnené.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 89/2019, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Štefan Ištók
o 16,45 hod.
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 6.5.2019, ktorá bola zameraná dňa:
9.5. – sa uskutočnilo rokovanie ohľadom rekonštrukcie kotolne v základnej
škole za účasti riaditeľky základnej škol y a projektanta,
14.5. – v Rimavskej Bani zasadala Rada ZMOGaMu,
- uskutočnilo sa rokovanie so zástupcami fi STEFFE ohľadom vecného
bremena na pozemkoch v obci,
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15.5. – v našej obci zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko,
- uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom projektov studní a vodovodu,
- taktiež sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti SSE,
17.5. – sa vedenie obce zú častnilo na výročnej schôdzi ZO SZZP,
18.5. – bol zorganizovaný výstup na Vepor pod názvom Jánošík na Vepri,
22.5. – vedenie obce uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami VÚB
v Rim. Sobote ohľadom zriadenia bankomatu v obci,
- sme boli predvolaní na súdne pojednávanie ako opatrovník maloletého na
Okresnom súde v Rim. Sobote,
24.5.- bola zorganizovaná spoločná akcia základnej škol y, ZO Slov. zväzu
protifašistických bojovníkov a obce,
25.5. – sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu,
28.5. – bola uskutočnená supervízia terénnych sociálnych pracovníkov, kde sa
zúčastnilo asi 20 hostí,
28.5. – so zástupcom firm y RENOVIA boli na pracovnom stretnutí
prediskutované ďalšie opravy ciest,
29.5. – sa uskutočnilo pracovné stretnutie MAS v Čerenčanoch ohľadom
projektov a predložili sme naše zámery,
30.5. – sa uskutočnila výročná schôdza klubu dôchodcov,
31.5. – sa vedenie obce zúčastnilo na slávnostnom zahájení Dní mesta
Hnúšťa,
1.6. – bol zorganizovaný Deň detí v smere na rozhľadňu na Slopove,
- taktiež sa vedenie obce zúčastnilo na Dňoch obce Utekáč,
4.6.- sa uskutočnila kontrola na projekt opatrovateľskej služby,
5.6. – v obradnej miestnosti obce sa uskutočnilo vyhodnotenie 20. ročníka
literárnej súťaže Vladimíra Mináča za účasti dcéry a syna spisovateľa a nášho
rodáka,
6.6. – sme dostali kontrolu z OR PZ SR z evidencie zbraní,
7.6. – sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom ocenenia Štefánika
a Kačániho pri príležitosti SNP,
8.6. – v Lehote nad Rimavicou bol zorganizovaný Deň Mikroregiónu,
15.6. – sa uskutočnila významná udalosť v našej obci a to inštalácia farára
ECAV v Klenovci Mgr. Romana Roskoša,
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Ďalej sa pokračuje na stavbe:
-chodník na ul. Sládkovičovej ,
- odvodňovací rigol v Klenovčoku,
- pripravuje sa rekonštrukcia chodníka na ul. Jánošík ovej,
- rekonštruuje sa kotolňa na Sídlisku na hasičňu v 2. etape,
- v auguste sa uskutoční vyregulovanie kúrenia v materskej škole,
- vydávajú sa kompostéry,
- opravili sa šacht y (betónovali sa),
- uskutočnilo sa vym aľovanie stropu a stien v dome smútku,
- urobil sa plot v býval ých zberných surovinác h.
Správu o činnosti obecného zastupiteľstva o d posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie číslo 90/2019,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Čajko – mal dotaz, ked y sa vyčistí kúpalisko.
Mgr. Kaštanová – odpovedala, že bude treba dobrovoľníkov a tak túto
aktivitu zverejníme a požiadame o pomoc,
-

nemáme

nezamestnaných,

nezamestnaných,

ktorých

nakoľko
sa

úrad

musia

práce

robí

zúčastňovať ,

projekt y

a tak

pre

máme
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nezamestnaných, ktorí kosia v cintoríne,
-

informovala poslancov, že projektová dokumentácia na kúpalisko bude
stáť 17 tis. €, a tak treba porozm ýšľať z kade na to zoberieme peniaze,

-

informovala

poslancov

o tom,

že

sa

dala

spracovať

projektová

dokumentáciu na vodovod na ul. Fučíkovej, kpt. Nálepku a Jána
Švermu,
-

bola vyhlásená výzva, kde dávajú na rómskych obyvateľov 850 € na
osobu a na majoritné obyvateľstvo by sme museli m y platiť, pričom
nevieme poriešiť ul. Fučíkovu a Jána Švermu, kde nebývajú Rómovia ,

-

vieme riešiť len ul. kpt. Nálepku,
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Ing. Trnavský – vysvetlil, že oni v podstate robia také výdajné miesta pre
rómske obyvateľstvo, vŕtajú studne, a občania dostanú čipy, ktoré si budú
musieť finančne nabiť a vlastne si budú kupovať vodu,
-

bude potrebné toto miesto udržiavať, doviesť tam elektriku, udržiavať
čerpadlo,

-

aj v Dolinke je už problém s vodou, hore voda netečie a dole sa im
nechce ísť,

-

informoval poslancov o tom, že vodovod je dotiahnut ý aj v Dolinke, len
si musia vytvoriť odberné miesto, šachtu, vodomer, všetci majú prístup
k vode, len prvotný vklad na zapojenie je asi 500 €,

-

problém bude v tom, že teraz majú

vodu v Dolinke zadarmo a bude

problém, ak si budú musieť za vodu plati ť.
Mgr. Kaštanová – ak by niekto veľmi chcel, mohli by sme to možno riešiť aj
pôžičkou, ale nie naraz všetkým, ale o tom, by ste rozhodovali vy.
Mgr. Zvarová – mala dotaz na riešenie nedostatku vody na ul. Obrancov
mieru.
Mgr. Kaštanová – postupne sa budú riešiť všetky ulice.
Štefánik – konštatoval, že v Kamenistom je dotiahnut ý vodovod.
Ing. Trnavský – časť ulice, kde bývajú Zvarovci sa bude musieť dopojiť
z Kamenistého, alebo z Ľadovní uvidíme, čo povedia projektanti.
8. Návrh záverečného účtu Obce Klenovec, rozpočtové hospodárenie za
rok 2018, hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce za
rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu.
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie Návrh záverečného
účtu Obce Klenovec, rozpočtové hospodárenie za rok 2018, hodnotiac u správu
k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2018 . Dokument y boli
v zákonom stanovenej lehote zverejnen é na web stránke obce a tvoria prílohu
k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa o 17,00 hod. dostavil poslanec Ing.
Tomáš Figuli.
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Lucia Parobeková – hlavná kontrolórka predložila poslancom stanovisko k
Návrhu záverečného účtu Obce Klenovec , k

rozpočtovému hospodáreni u za

rok 2018 a k hodnotiacej správe k plneniu programového rozpočtu obce za rok
2018, ktoré je spracované písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
PhDr. Pohorelská – sa pochvalne vyjadrila k hospodárnemu využívaniu
finančných prostriedkov obce a t ým aj k vytvoreniu rezervného fondu, ktorý
sa zasa využije v prospech a k zveľadeniu obce.
Po

prerokovaní

tohto

bodu

programu

a na

základe

skutočnosti,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Záverečného účtu Obce Klenovec,
rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a hodnotiacej správy
k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2018 ?
prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 91/2019, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Klenovec
na 2. polrok 2019
Lucia Parobeková – kontrolórka obce predložila poslancom na prerokovanie
návrh

plánu

kontrolnej

činnosti

hlavnej

kontrolórky

obce

Klenovec

na 2. polrok 2019, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na web stránke
obce a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov na doplnenie plánu práce hlavnej
kontrolórky.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Klenovec na 2. polrok 2019?
prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 92/2019 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10.Návrh Dodatku č.1 Zmena §4 Školská jedáleň k VZN č.2/2017 O určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenovec
Ing. Lojková – predložila poslancom k prerokovaniu Návrh Dodatku č.1
Zmena §4 Školská jedáleň k VZN č.2/2017 O určení príspevku na čiastočnú
úhradu

nákladov

v školách

a školských

zariadeniach

v zriaďovateľskej

pôsobnosti obce Klenovec , ktorý bol zverejnený v zákonnej

lehote na web

stránke obce.
Po

prerokovaní

tohto

bodu

programu

a na

základe

skutočnosti,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Dodatku č.1 Zmena §4 Školská jedáleň
k VZN č.2/2017 O určení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klenovec ?
prítomní

9

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

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 93/2019 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
11.Prerokovanie návrhu na predloženie žiadosti o dotáciu na 3. etapu
rekonštrukcie zbrojnice DHZO Klenovec
Mgr. Píš- predložil poslancom návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na 3.
etapu rekonštrukcie zbrojnice DHZO Klenovec ,
-

konštatoval, že sme využili dve možnosti sa zapojiť do projektu, pričom
sa vybudovala sociálna časť, zateplila sa budova a zároveň sa aj
zhodnotila,

-

boli sme úspešní a teraz by sme chceli začať 3.etapu,

-

predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Klenovec – III. etapa“,
názov výzvy: „Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitol y Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“;

-

pričom spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
DHZO Klenovec – III. etapa“ by sa zrealizovalo až do výšky 2 000
EUR.

Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Bálint – mal pripomienku na zeminu pre kotolni na Sídlisku, aby sa to
vyčistilo.
Mocná – informovala, že na roľníck om družstve im treba zaviezť priestor
silážnou jamou.
Po

prerokovaní

tohto

bodu

programu

a na

základe

skutočnosti,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na predloženie žiadosti o dotáciu
na 3. etapu rekonštrukcie zbrojnice DHZO Klenovec
pričom spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice DHZO Klenovec – III. etapa“ by sa zrealizovalo až
do výšky 2 000 € ?
10

prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 94/2019 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Štefan Brndiar a manž. Lenka, bytom Malinovského 135, Klenovec –
žiadosť o kúpu pozemku.
Ing. Trnavský -

predložil poslancom žiadosť Štefana Brndiara a manž.

Lenky, bytom Klenovec Malinovského 135 o odpredaj

nehnuteľností

vo

vlastníctve Obce Klenovec, evidovaných v katastrálnom území Klenovec na
LV-1238. Jedná sa o parcel y registra C-KN:
číslo 8843/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvo ria, o výmere
210m 2 ,
číslo 8843/2, evidovanú ako orná pôda, o výmere 367m 2 ,
pre

Štefana Brndiara s manželkou Lenkou bytom Malinovského 135,

Klenovec,

za celkovú

predajnú

cenu

1 962,00 - €. Cena bola určená na

základe uznesenia č. 41/2011, z o dňa 24. 3. 2011 ako minimálna cena
obecných pozemkov 3,40 €/m 2 .

Minimálna predajná cena

1 790,00 - € je

určená znaleckým posudkom č. 57/2019 zo dňa 26. 5. 2019 vypracovaným
znalcom Ing. Jaroslavom Heckom, ul. Muránska 486, Tisovec.
Zámer

predaja

tohto

obecného

majetku

bol

schválený

obecným

zastupiteľstvom dňa 6. 5. 2019 uznesením č. 83/2019 a bol zverejnený na
stránke obce od 15. 5. 2019, po dobu 15 dní.
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Odpredaj sa uskutoční v zm ysle § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. ods. 1,
písmeno c) o majetku obcí v aktuálnom znení, priam ym predajom najmenej
za cenu vo výške všeobecnej hodnot y majetku stanovenej podľa osobitného
predpisu.
Kupujúci je povinný do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vkladu
vlastníckeho
stavebné

práva

do

katastra

nehnuteľností,

povolenie

na

výstavbu

rodinného

zabezpečiť

domu,

na

právoplatné

vlastné

náklady

zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a uhradiť všetky náklad y
spojené s prevodom nehnuteľnosti. Kúpnopredajná zmluva v zm ysle tohto
uznesenia

bude

podpísaná

do

120

dní

o do

dňa

schválenia

programu

a na

základe

obecným

zastupiteľstvom.
Po

prerokovaní

tohto

bodu

skutočnosti,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Klenovec, evidovaných v k.ú. Klenovec na LV -1238 a to
o parcely registra C-KN číslo 8843/1, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 210m 2 ,
číslo 8843/2, e vidovanú ako orná pôda, o výmere 367m 2 ,
pre

Štefana Brndiara s manž. Lenkou bytom Malinovského

135, Klenovec,

za celkovú

predajnú

cenu

1 962,00 - € ?

prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 95/2019 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Návrh na odkúpenie nehnuteľností podľa priloženého rozpisu, ktoré sú
evidované na LV-4804 v k.ú. Klenovec za ponúknutú cenu 4 800 €.
Ing. Trnavský – predložil poslancom návrh na odkúpenie nehnuteľností
podľa priloženého rozpisu, ktoré sú evidované na LV -4804 v k.ú. Klenovec
za ponúknutú cenu 4 800 € od Ing. Nižňana, vlastníka nehnuteľností na
stupách, nakoľko sme ho vyzvali na úpravu nehnuteľnosti (pozemku na
stupách),
-

cena je dobrá,

-

pozemok treba vypratať,

-

treba pouvažovať, ako by sa dal pozemok využiť

-

môžeme naceniť odvoz odpadu a potom ešte s vlastníkom nehnuteľnosti
môžeme rokovať,

LV

4804

parcela
4098/1
4098/2
4099
4100/1
4100/2
4100/3
4100/4
4100/5
4101/1
4108/1
suma
m2

plocha spolu
cena po zemkov
cena na plochu
-

vodné ostatné zastavané
plochy plochy
plochy
132
5
70
4
396
98
869
52
145
86
202

1 053

602

1 857 m 2
4 800 €
2,58 €/1m 2

Mgr. Kaštanová –vyzvala poslancov , či majú nejaký návrh na využitie
pozemku,
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- treba rátať s 2-3 tis. €, ktoré zaplatíme za odvoz odpadu, ktorý sa tam
nachádza,
-pozemok využíva mládež, kde si chodia opekať,
Ištók – mal dotaz, či by sa dal pozemok využiť ako stavebný.
Čajko – nie sú tam inžinierske siete .
Bálint – stavebný odpad potrebuje roľnícke družstvo.
Štefánik – majiteľ pozemku bol vždy vyz ývaný, aby si upratal pozemok od
sutín,
-navrhujem tento návrh nechať otvorený, vziať ho na vedomie, veď nás nič
netlačí.
Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že sa nám ozvala majiteľka rodinného
domu na námestí (Štefankove), že zatiaľ oslovila ľudí, aby dvor vykosili.
Po prerokovaní tohto bodu programu vzali poslanci uvedený návrh na
vedomie s t ým, že túto ponuku nezamietame , do budúcnosti treba uvažovať
s využitím tohto pozemku a prijali uznesenie č. 9 6/2019, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Zmluva o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou STEFE THS
s.r.o. a obcou Klenovec za jednorazovú odplatu 5 €/m 2
Ing. Trnavský – informoval poslancov o návrhu na podpis Zmluvy o zriadení
vecného bremena medzi spoločnosťou STEFE THS s.r.o. prevádzkovateľom
kotolne na Sídlisku a dodávateľom tepla a obcou Klenovec za jednorazovú
odplatu 5 €/m 2 . Vecné bremeno bude zabezpečovať prístup k teplovodným
kanálom na uliciach Sládkovičova a SNP,
-

návrh vyšiel zo strany spol. STEFE

Čajko – vecné bremeno mali mať už dávno podpísané, ešte pred budovaním
teplovodov, lebo oni nemajú právo uložiť potrubie na cudzí pozemok a z toho
vypl ývajú už aj určité povinnosti.
Trnavský – ak by sa niečo stalo, m y by sme ich aj tak pustili k teplovodom.
Štefánik – vyjadril názor, že treba túto zmluvu podpísať.
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Po

prerokovaní

tohto

bodu

programu

a na

základe

skutočnosti ,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi spoločnosťou STEFE THS s.r.o. a obcou Klenovec za
jednorazovú odplatu 5 €/m 2 , pričom v ecné bremeno bude
zabezpečovať prístup k teplovodným kanálom na uliciach
Sládkovičova a SNP?
prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 97/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Rekonštrukcia kúpaliska
Ing. Trnavský – informoval o vypracovaní projektovej dokumentácie

na

rekonštrukciu areálu kúpaliska, pričom ponuka na realizačný projekt vychádza
na 16 600 € na stavebnú a technologickú časť, oslovili sme projektanta Ing.
Martina Magica, Gemerterm -projekcia Rim. Sobota na technologickú čas ť
a Ing. Karola Kovácsa s.r.o. , ktorý projektoval stavebnú časť.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov, či nepoznajú iných projektantov,
nakoľko je to dosť veľká suma na projekt a budeme musieť rozm ýšľať, že
z kade presunieme peniaze.
Ištók – sa zaujímal o to, na ktorú časť koľko pôjde peňazí .
Ing. Trnavský – informoval poslancov, že 4 600 € je technologická časť a 12
tis. € je na stavebnú časť .
Mgr. Zvarová – je to veľa peňazí, ale bez projektu sa nedá robiť.
Čajko – netreba zabúdať, že to je už realizačný projekt.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.
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13.R ô z n e
Prenajímanie vestibulu spoločenského domu na súkromné podujatia.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o problémoch, ktoré vznikajú pri
zapožičiavaní vestibulu spoločenského domu na súkromné podujatia hlavne,
čo sa t ýka čistot y a poškodzovania predmetných priestorov vo vlastníctve
obce, ktoré boli len nedávno zrekonštruované,
zároveň vyzvala posl ancov, aby sa k návrhu vyjadrili, nakoľko občania

-

chcú v našich priestoroch oslavovať 15, 16, 18, 33, okrúhle narodeniny,
svadby a pod.
nie je problém vestibul požičať na ka r, problémom sú súkromné oslavy,

-

kde dochádza s poškodzovaniu našich priestorov.
Ištók – mal dotaz koľko sa platí za prenájom vestibulu.
Mgr. Zvarová – nemáme stálu upratovačku na plný pracovný pomer, ktorá by
zabezpečila poriadok, nie som nadšená z požičiavania vestibulu, pretože tieto
priestory sú zrekonštruované, upravené a netreba priestory nechať
znehodnotiť a veľký problém je tam aj s kanalizáciou .
Štefánik – navrhol, aby priestory vestibulu neboli prenajímané na hromadné
podujatia súkromného charakteru .
Po

prerokovaní

tohto

bodu

programu

a na

základe

skutočnosti ,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie:Kto je za to, aby vestibul spoločenského domu nebol
prenajímaný na hromadné podujatia súkromného charakteru?
prítomní

9

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

1

Štefan Ištók,

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 98/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Futbalový oddiel – postup do 5. ligy
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že futbalisti postúpili do 5,
ligy a pozvala poslancov dňa 20.7.2019 na 24. ročník Memoriálu Pavla
Slatinského za účasti mužstiev z Brezna, Tisovca a Hnúšti a budú určite
žiadať o navýšenie finančných prostriedkov.
Uvedenú informáciu a pozvánku vzali poslanci na vedomie.
Stanovisko ZMOS – Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o dopadoch
schválených zmien v roku 2018 na rozpočty obcí ,

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o stanovisku ZMOS – Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť o dopadoch schválených zmien v roku 2018 na
rozpočt y obcí, ohľadom presunu kompetencií a vzhľadom k tomu, že sa mení
klíma, vo väčšej miere sa vyskytujú kalamit y a povodne, preto musíme mať
vždy určitú finančnú rezervu.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.
Prevádzka Domu smútku
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že dom smútku bol
vymaľovaný, dokúpili sme tam techniku (televízor) že v dome smútku nemá
kto robiť, nemá kto kopať jam y, nemá kto nosiť zosnul ých ,
-

Igor Vančík nakoľko je zamestnancom obce, spravuje dom smútku, je
správca cintorína, má pohrebnú službu, má toho veľa, pretože, keď ide
s autom na kremáciu, nemá ani kto zamknúť dom smútku,

-

Igor povedal, že on aj zastúpi , ak bude treba,

-

oslovili sme niekoľko ľudí, ale zatiaľ nikto sa nespýtal na financie,

-

najposlednejším riešením je to, že dáme dom smútku do prenájmu
nejakej pohrebnej služb e, len treba si uvedomiť, že ceny pôjdu,

-

oslovili sme už niekoľko ľudí, o ktorých sme si m ysleli, že by boli
schopní pracovať v dome smútku, ale bez úspechu,
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-

problém je aj s kosením cintorína, máme dvoch nezamestnaných, ktorí
kosia cintorín.

Ištók – mal dotaz, či nemá kto kopať, alebo nechcú kopať za tie peniaze ,
-

koľko sa platí kopáčom za vykopanie jamy,

-

kto určuje miesto, kde sa vykope hrob, pretože má vedomosť o tom, že
niektoré hroby zasahujú do chodníka .

PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom poplatkov v dome smútku,
-

vyjadrila názor, že nech sa cena odvíja od základu a nech je navýšená
od počtu pohrebov,

-

treba zverejniť, že sa hľadá správca domu smútku.

Mgr. Zvarová – podporila návrh poslankyne Pohorelskej,
-

mala dotaz, či sa s rodinou riešia už dopredu aj problém y ohľadom
nosenia truhl y a vyjadrila názor, že treba kúpiť vozík do cintorína.

Bálint – doba, keď sa platilo za pohrebné služby pár korún, už je preč, treba
navýšiť platby, ale keď dáme dom smútku niekomu do prenájmu, tak bude
zle,
Čajko – treba skončiť s takým cenami ako m y máme .
Mgr. Zvarová – sú ľudia, kto rí si nevládzu platiť ani toľko za dom smútku
ako doteraz.
Štefánik – informoval o tom, aká mzda sa platila Jaroslavovi Jáchimovi,
-

konštatoval, že ak by sa niekto prišiel spýt ať ohľadom práce v dome
smútku, tak sa so mzdou dá pracovať,

-

problém je aj s t ým, že je to viazaná práca na čas,

-

ľudia majú pripomienky aj ku kvalite kosenia v cintoríne.

Parobeková Lucia – zisťovali sme aj v Kokave nad Rimavicou, ale oni majú
vlastných kopáčov a do Klenovca by neprišli .
Mgr. Kaštanová – problém je s nezamestnanými, nemáme ľudí, tí ktorí sú ,
tak chodia na projekty cez úrad práce, nie je dostatok kvalitných pracovníkov
a to vidíme v každej oblasti,
-

vyzvala poslancov, že ak by niekto poznal niekoho, kto by mal záujem
o spomínané činnosti, aby sa ohlásil na obecnom úrade.
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Po prerokovaní uvedeného pro blému poslanci vzali uvedené informácie na
vedomie.
Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že v rezervnom fonde máme 180
tis. €, ktoré samozrejme sa nemôžu všetky minúť a tak navrhla poslancom
použitie finančných prostriedkov rezervného fondu :
-malotraktor

s príslušenstvom,

vyregulovanie

kúrenia

v materskej

škole,

prístrešok na techniku, oprava ciest a chodníkov v obci, priekopa od škol y po
námestie, doplnenie detského ihriska + povinné revízie, oplotenie cintorína,
chodník na ul. Obrancov mieru, revitalizácia Starého námestia, priestor pred
obchodom a pohostinstvom na Sídlisku, kde je pro blém, aby sa neporušila
statika a výklady na obchode, navrhujeme ešte zakúpiť bubnovú a parkovú
kosačku, aby si mohli futbalisti sami kosiť,
-Základná

škola

nás

ďalej

požiadala

o zakúpenie

elektrickej

trojrúry,

elektrickej škrabky a elektrickej panvy v celkovej hodnote cca 5 500 € a na
jeseň nás budú žiadať o príspevok na plavecký výcvik.
-vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k uvedeným návrhom,
-jedná sa o sumu cca 150 tis. € bez základnej škol y a to je ešte bez vodovodu.
Mgr. Zvarová – pripomienkovala zl ý technický stav schodov v kultúrnom
dome a zatečenú fasádu, čo nevyzerá esteticky.
Mgr. Kaštanová – presviedčali ma, že najskôr treba urobiť pr ekrytie a potom
schody,
-treba urobiť najskôr schody a potom prekrytie,
-nemáme ponuku na schody.
Čajko – ak by sa schody prekryli, tak sa zatieni.
K uvedeným návrhom vyjadrili posl anci svoj názor a pripomienkovali prioritu
navrhovaných aktivít.
Mgr. Ďuriš – konštatoval, že keď sa robí chodník na ul. Sládkovičovej, aby
sa urobil aj priestor pred obchodom,
-mal dotaz, čo zahŕňa revitalizáciu Starého námestia.
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Mgr. Kaštanová – požiadavky zo základnej škol y sa budú riešiť t ými 7 000
€, ktoré máme v rezerve,
-

cintorín a revitalizácia Starého námestia sa presunú do budúceho roka,

-

bude treba na projekt kúpaliska 17 tis. €,

-

cez MAS sme si dali projekt y na revitalizáciu Starého námestia
a tržnicu,
ide o to, aby sme našli kompromis.

-

Ing. Figuli – m y čo chodíme do Pas iečky nemáme ani chodník,
-do Pasiečky sa ešte neinvestovalo.
Na základe diskusie bolo dohodnuté, že po zistení cenových ponúk na schody
do kultúrneho domu a na priestor pred obchodom na Sídlisku budú tieto
aktivit y doplnené do zoznamu čerpania finančných prostriedkov z rezervného
fondu,

ktoré

môžu

byť

schválené

na

budúcom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva, nakoľko financie zostávajú v rezerve.

Po

siahodlhom

prerokovaní

sa

poslanci

dohodli

na konečnom

po užití

finančných prostriedkov z rezervného fondu nasledovne:
1. malotraktor s príslušenstvom ............................. 23 000 €
2. vyregulovanie kúrenia v MŠ...............................

2 000 €

3. prístrešok na techniku......................................... 22 000 €
4. oprava ciest a chodníkov.................................... 10 000 €
5. priekopa od ZŠ na námestie...............................

37 000 €

6. doplnenie detského ihriska.................................

3 000 €

7. chodník ul. Obrancov mieru...............................

20 000 €

8. bubnová a parková kosačka................................

4 000 €

SPOLU..............................................................

121 000 €

Po prerokovaní tohto bodu programu bol poslancami prediskutovaný každý
jednotlivý návrh osobit ne a na základe skutočnosti , že k uvedenému návrhu
poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia finančných prostriedkov
z rezervného fondu podľa predloženého návrhu ?
prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 99/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
OZ RODON – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o žiadosti o dotáciu z rozpočtu
obce pre OZ RODON, na ktorom sa predbežne dohodli poslanci po skončení
minulého zas adnutia obecného zastupiteľstva, že OZ RODON dostane sumu
1000 € a 200 € dostanú za Cenu obce.
Po

prerokovaní

tohto

bodu

programu

a na

základe

skutočnosti ,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti OZ RODON o dotáciu z rozpočtu
obce vo výške 1 000 € pri príležitosti 20. výročia vzniku OZ ?
prítomní

9

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

0

K uvedenému bodu prijali poslanci uznesenie č. 100/2019 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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13. Diskusia
PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom čistenia spodnej časti potôčika
v Klenovčoku a poukázala aj na nutnosť deratizácie v tejto časti obce.
Mgr. Kaštanová – existuje nájomná zmluva so Štátnymi lesmi ohľadom
potôčika v Klenovčoku , investujeme do potôčika, ktorý nie je našim
majetkom,
-

musíme sa dohodnúť, že čo ďalej.

Ing.Trnavský – za deratizáciu sa musíme spýtať.
Mgr. Ďuriš – treba tam dať zákaz sypania smetí.
Štefánik – ja by som im vypovedal zmluvu a vrátil potok.
Ing. Trnavský – po kalamite dali potok do poriadku.
Bálint – multifunkčné ihrisko by v lete mohlo byť otvorené do 22 ,00 hod.
-

po pokosení Sídliska by sa mala odviezť tráva , minule tam bola 3
týždne.

Mgr. Zvarová – mala dotaz, kedy bude otvorená oddychová zóna .
Mocná – pán Štefánik z ul. Červenej armády pripomienkuje kanalizáciu a ps y
na ulici ČA a ul. l. mája.
Mgr. Ďuriš - športová hala je nefunkčná, veľmi sa rosí .
Ing.Trnavský – treba tam časovač a vetrať.
Mgr. Kaštanová – termín brigády, na ktorej sa bude čistiť kúpaliska sa
zverejní.
Na záver starostka obce pozvala poslancov na:
-

41. ročník GMFS – Klenovská rontouka v dňoch 28.30.6.2019

-

na Memoriál Pavla Slatinského dňa 20.7.2019

-

na oslavy 75. výročia SNP dňa 28.9.2019.
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Nakoľko nebolo viac príspevkov do diskusie, starostka obce diskusiu ukončila
a predseda návrhovej komisie ešte raz prečítal schválené uznesenia.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslancom za
aktívnu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Janka Pohorelská
Mgr. Stanislava Zvarová

Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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