ZÁPISNICA

Č. 15

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 1. 12. 2016
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Z á p i s n i c a

č í s l o

15

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 1.12. 2016
Prítomní: 10 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
JUDr. Pavel Struhár, ospravedlnený.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že sú
prítomní 9 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Interpelácia poslancov.
Prerokovanie a schválenie návrhu Programového rozpočtu Obce Klenovec na roky
2017 – 2019 (www.klenovec.sk).
Predkladá: Ing. Viktória Majerová
Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017
Predkladá : Lucia Parobeková
Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 30.10.2016.
Predkladá : Lucia Parobeková
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v Základnej škole Vl. Mináča Klenovec
v školskom roku 2015-16.
Predkladá: Mgr. František Koldrás
Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Mário Trnavský
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
Nakoľko poslanci nemali pripomienky k navrhovanému programu zasadnutia
dala starostka obce hlasovať.
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Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu ?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 313/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: PhDr. Katarína
Zamborová, Mgr. Stanislava Zvarová a Ing. Edita Bartová.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci ob ecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 314/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila Ing. Štefánia Dovalová.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Richarda Bálinta
a Mgr. Janku Pohorelskú.
Určených

overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 315/2016 , 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 informovala poslancov o spôsobe ich plnenia.
303/2016- len dnes bol dodaný návrh od pána Zigu zo SSE a.s. na
rekonštrukciu verejného osvetlenia ,
306/2016- použitie financií z rezervného fondu, taktiež len dnes prišiel
písomný súhlas na základe opakovanej výzvy od pána Valacha s riešením
športovej hal y, tak sa konečne posunieme,
309/2016 – projekt na spracovanie biologického odpadu ,
310/2016- projekt Komunitného centra sa podá do februára ,
311/2016 – delegovanie do Rady ZŠ s MŠ Vl. Mináča,
312/2016 - príprava kultúrneho programu pri príležit osti 45.výročia súboru
Vepor.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 316/2016 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledn ého zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová -

predložila poslancom ústnu informáciu o činnosti

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorá bola
zameraná na nasledovné aktivit y :
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6.10. sa uskutočnilo pracovné stretn utie ohľadom projektu „Komunitné
centrum“,
7.10.

za

účasti

dobrovoľníkov

obecný

úrad

zorganizo val

brigádu

v Oddychovej zóne na ul. SNP,
11.10. sa v Lučenci vedenie obce zúčastnilo pracovného stretnutia ohľadom
kompostérov,
17.- 19.10. auditorská firma usk utočnila na obecnom úrade audit,
19.10. sme zorganizovali pre našich seniorov Mesiac úct y k starším, spolu
s kultúrnym programom a posedením,
25.10. bola cca 60 občanom našej obce vydaná potravinová pomoc,
26.10. bol podaný projekt na biologický zber odpad u,
26.10. sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami firm y STEFE,
27.10.sa na pôde obecného úradu uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom
Slovenskej sporiteľni a.s. Bratislava, ohľadom pôžičky a pri ktorom prisľúbil
sponzorský príspevok 500 €,
27.10. bol na Krásnej zorganizovaný krst knihy, v ktorej sa zdokumentovalo
presťahovanie klenovských rodín,
8.11. sme mali kontrolu požiarnej techniky,
10.11. v Nemeckej sme boli prevziať 2 ks V3S od Ministerstva obrany SR,
12.11. sa uskutočnil kultúrny pro gram pri príležitosti 45. výročia folklórneho
súboru Vepor,
14.11. v Tisovci zasadala Rada ZMOGaM -u,
15.11. v Rimavskej Bani zasadal Mikroregión
16.11.OZ Rodon, obec a GMOS Rim. Sobota zorganizovali ďalší ročník Dňa
filmu a divadla,
18.11.sa uskutočnilo pr acovné stretnutie k eurodotáciám,
23.11. v Rimavských Zalužanoch zasadala MAS Malohont,
27.11. sme si pripomenuli 110. výročie druhej vysviacky kostola po vyhorení
v roku 1888,
30.11. - sa uskutočnilo preberacie konanie osadených okien v materskej škole,
- mali sme kontrolu hasičov z Rimavskej Sobot y,
- uskutočnilo sa pracovné stretnutie so zástupcom firmy Evasport,
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Ďalej sa uskutočnilo:
- asfaltovanie na Ul. Malinovského, Partizánskej a chodník na ul. 9.mája,
- dláždenie chodníka na ul. SNP,
- dokončuje sa: - klzisko na ul.. Sládkovičovej,
- oddychová zóna na ul. SNP
- výmena okien na materskej škole.
Pripravujú sa projekty na :
- komunitné centrum
- biologický odpad a kompostéry
Správu

o činnosti

obecného úradu od

posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 317/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7.Interpelácia poslancov
Nebola žiadna.
8. Prerokovanie a schválenie návrhu Programového rozpočtu Obce
Klenovec na roky 2017 – 2019
Ing.

Majerová

–

predložila

na

prerokovanie

Programového rozpočtu Obce Klenovec na roky

a

schválenie

návrh

2017 – 2019, ktorý bol

prerokovaný v komisii finančnej a zverejnený od 10.11. na web stránke obce.
Návrh je spracovaný písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Súčasne informovala o návrhu rozpočtu na rok 2017 v celkovej sume:
o

o

o

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjm y:

1 458 935 €

Výdavky:

1 298 407 €

Príjm y:

2 170 000 €

Výdavky:

2 386 000 €

Príjm y:
Výdavky:

100 000 €
41 000 €
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Čajko – mal dotaz ohľadom financovania parkovísk, rekonštrukci e kúpaliska
konštatoval, že treba opraviť strechu na dome smútku a na úrade.
Štefánik – treba nám opravovať všetky strechy na všetkých budovách.
Mgr. Kaštanová – prepojenie chodníka s cestou oproti predajne Silvie
Hanzelovej, viac sa nám do rozpočtu nezmestilo, uvidíme, ako ukončíme tento
rok, aký rezervný fond si zasa vyt voríme,
-

vyzvala poslancov na pripomienkovanie nutnosti riešenia problémov
v obci,

-

parkoviská a kúpalisko by sa financovali formou spoluúčasti,

-

treba urobiť aj potôčik Klenovčok, kde po ulici chodia ťažké autá
a ničia cestu, možno v budúcnosti bude treba o bmedziť dopravu pre
ťažké autá,

-

podarilo sa vymeniť okná

v materskej škole a určite tým dôjde

k úspore energií,
-

informovala poslancov, že budeme musieť za dažďovú vodu asi platiť
okolo 10 tis. €, malo by to ísť do legislatívneho konania, pretož e to
platia všetky mestá a obce,

-

ak pôjde výzva na budovy, využijeme ju,

-

dali sme do rozpočtu aj zakúpenie parkovej kosačky a zmeny v rozpočte
je možné robiť.

Mgr. Zvarová – pripomienkovala oplotenie cintorína.
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala opravu budov y zdravotného strediska,
strechu na dome smútku, ako aj jeho vymaľovanie.
Štefánik – doporučil návrh rozpočtu schváliť.
Parobeková – hlavná kontrolórka podala Stanovisko hlavného kontrolóra
obce na roky 2017 -2019 a konštatovala, že obec hospodári s prebytkom.
Po oboznámení sa s návrhom poslanci v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vzali na vedomie
-

Návrh rozpočtu obce Klenovec na r oky 2018 – 2019

-

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2017 – 2019.
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Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli už
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie ná vrhu Programového rozpočtu Obce
Klenovec na roky 2017 – 2019 ?
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 318/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

9. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017
Lucia Parobeková – kontrolórka obce predložila poslancom Plán činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017, ktorý je spracovaný písomne,
tvorí prílohu k tejto zápisnici a bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený
na web stránke obce,
-

zároveň vyzvala poslancov na doplnenie plánu činnosti a operatívne sa
budú riešiť pripomienky od členov zastupiteľstva .

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórk y obce
na 1. polrok 2017 ?
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 319/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

10. Správa o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31. 10.
2016.
Parobeková
o vykonaných

- hlavná kontrolórka obce predložila po slancom Správu
kontrolách

hlavnou

kontrolórkou

obce

k 31.10.2016

a konštatovala, že v prípade záujmu poslancov je ochotná sa k niektorým
kontrolám vrátiť, resp. vysvetliť skutočností okolo kontrol y.
Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce k 31. 10. 2016
vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu prijali uznesenie č.
320/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.

11. Prekovanie žiadostí občanov a organizácií

Ing.

Trnavský

–

informoval

o žiadosti

Ivana

Tom u

na

odkúpenie

2

stavebných pozemkov v Pasiečke, pričom zasadla komisia výstavby, ktorá
prerokovala uvedenú žiadosť a konštatovala, že pozemky sú malé a navrhuje
zlúčenie 5 stavebných pozemkov na 4 v predmetnej lokalite.
Čajko – predseda komisie výstavby konštatoval, že pozemky majú šírku 15 m
a po zlúčení by mali 18 m, čo je už vyhovujúce pre t yp stavieb, ktoré sa
stavajú teraz, pozem ky by tak mali okolo 800 m 2 ,
-

už máme málo pozemkov, ale je to po trebné urobiť,

-

ďalej navrhol zamontovať klauzulu v kúpnopredajných zmluvách na
stavebné pozemky na Ul.Pasiečka v znení:
„ak vlastník stavebného pozemku nebude mať v termíne do 2 rokov od
odkúpenia stavebného pozemku právoplatné stavebné povolenie na
výstavbu rodinného domu, obec odstúpi od kúpnopredajnej zmluvy“

Ing. Trnavský - pripomienkoval, že niektorý stavebník z vážnych dôvodov
nemusí stihnúť do 2 rokov vybaviť stavebné povolenie.
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Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obe cného zastupiteľstva nevzniesli už
žiadne pripomienk y, dala starostka obce hlasovať za jednotlivé návrhy
osobitne.
Hlasovanie: Kto je za schválenie :
a) návrhu stavebnej komisie na zlúčenie 5 stavebných
pozemkov na 4 v lokalite Pasiečka,
b) klauzuly v kúpnopred ajných zmluvách na stavebné
pozemky na Ul. Pasiečka v znení:
„ak vlastník stavebného pozemku nebude mať v termíne
do 2 rokov od odkúpenia stavebného pozemku
právoplatné stavebné povolenie na výstavbu rodinného
domu, obec odstúpi od kúpnopredajnej zmluvy“.
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 321/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Evanjelický cirkevný zbor a.v. Klenovčok 57, Klenovec – žiadosť
o odpredaj pozemku.

Ing. Trn avský – informoval o žiadosti Evanjelického cirkevného zboru a.v.
Klenovčok 57, Klenovec , nakoľko pri zapisovaní novej fary nastal problém
pre 4 m 2 . Dobre by bolo predať pozemok osobitným zreteľom, keďže je to
mal ý pozemok a na základe toho, že náklady na znalecký posudok a ostatné
výdavky by boli omnoho vyššie, ako je cena pozemku navrhujeme odpredaj
osobitným zreteľom.
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Z parcel y je geometrickým plánom č. 67/2001 schváleným dňa 2.6.2001
vypracovaným geodetickou kanceláriou Ján Brndiar Kraskova 2, Rimavs ká
Sobota, odčlenený diel 6 o výmere 4m 2 a pričlenený k parcele registra C -KN
číslo 5. Predaj sa uskutoční v zm ysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu osobitného zreteľa pre Evanjelick ý
cirkevný zbor a.v. Klenovčok 57, Klenovec za celkovú cenu 1,00 -Euro.
Zdôvodnením osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho
stavu, ktorým je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho.
Zámer predaja bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15 dní .
Po prerokovaní a na základe skutočností, že k uvedenému návrhu poslanci
obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru predať nehnuteľnosť vo
vlastníctve ob ce časť parcely registra EKN 1796 o výmere
4m 2 , vedenú na LV -1238 ako ostatné plochy za celkovú sumu
l € podľa osobitného zreteľa ?
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 322/20 16, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Lukáš Ulick ý bytom Sládkovičova 215, Klenovec – žiadosť o odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Klenovec
Ing. Trnavský – informoval o žiadosti Lukáša Ulického bytom Sládkovičova
215, Klenovec na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Klenovec,
pričom z ámer predaja tohto obecného majetku bol schválený obecným
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zastupiteľstvom dňa 28. 9. 2016 uznesením č. 308/2016 a je zverejnený na
stránke obce od 3. 11. 2016.
Po schválení sa odpredaj uskutoční v zmysle § 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.
Celková predajná cena 2600 € je určená znaleckým posudkom č. 210/2016 zo
dňa 16. 11. 2016 vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Zorvanom, ul.
Železničiarska 45, Rimavská Sobota.
Kupujúci je povinný do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti vkladu
vlastníckeho

práva

do

katastra

nehnuteľností,

zab ezpečiť

právoplatné

stavebné povolenie na výstavbu rod inného domu, na 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

odo

dňa

schválenia

obecným

zastupiteľstvom.
Kupujúci bude musieť začať stavať rodinný dom so schválenou klauzulou, že
do 2 rokov musí postaviť dom a zároveň bolo konštatované, že cena pozemku
za 1 m 2 je vyššia ako 3,40 €.
Nakoľko k uvedenému návr hu poslanci obecného zastupiteľstva už nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Klenovec, evidovaných v katastrálnom území Klenovec
na LV-1238. Jedná sa o parcely registra C-KN:
číslo 8851/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 250m 2 , číslo 8851/2, evidovanú ako orná pôda,
o výmere 320m 2 , pre Lukáša Ulického bytom Sládkovičova
215, Klenovec za c elkovú predajnú cena 2600 € určenú
znaleckým posudkom č. 210/2016 zo dňa 16. 11. 2016
vypracovaným znalcom Ing. Jaroslavom Zorvanom , pričom
zmluva už bude obsahovať schválenú klauzulu ?
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prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 323/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Darina Hyriaková bytom Sládkovičova 212, Klenovec – žiadosť na
ukončenie nájmu v priestoroch Domu služieb v Klenovci, (predajňa krmív
a hospodárskych potrieb) k 31.12.2016.
Ing.

Trnavský

–

informoval

o žiadosti

Dariny

Hyriakovej

bytom

Sládkovičova 212, Klenovec na ukončenie nájmu v priestoroch Domu služieb
v Klenovci, (predajňa krmív a hospodárskych potrieb) k 31.12.2016

na

základe nájomnej zmluvy zo dňa 1. 5. 2006, nakoľko podľa nájomnej zmluvy
by mala byť 3 mesačná výpovedná lehota,
-

tovar preberá po nej pani Elena Beňová, ktorá ukončí prevádzku
v cukrárni,

-

pani Beňová nás o zmene sortimentu informovala a zostáva vo svojich
priestoroch,

-

je potrebné zverejniť, že ponúkame uvoľnené priestory na prenájom.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie žiadosti Dariny Hyriakovej bytom
Sládkovičova 212, Klenovec ukončenie nájmu v priestoroch
Domu služieb v Klenovci,(predajňa krmív a hospodárskych
potrieb) k 31.12.2016 na základe nájomnej zmluvy zo dňa
1. 5. 2006 ?

13

prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 324/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Ponuka na prenájom priestorov v Dome služieb a v priestoroch bývalej
prevádzky TIPOS
Mgr. Kaštanová – na základe uvoľnených priestorov v Dome služieb po pani
Hyriakovej a v priestoroch bývalej prev ádzky Tipos predkladám návrh na
ponuku prenájmu, nakoľko ani DHZ nebudú využívať tieto priestory, pretože
všetku techniku majú na Sídlisku.
Štefánik – nájom môže byť minimálne stanovený podľa platného VZN.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastu piteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za zverejnenie ponuky na prenájom priestorov v Dome
služieb a priestorov bývalej prevádzky Tiposu podľa platného
VZN obce?
Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
PhDr. Katarína Zamborová ,Mgr. Stanislava Zvarová

prítomní

za

10

proti

0

zdržal sa

0

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

K uvedenému návrhu prijali poslanci uznesenie č. 325/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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DD a DSS Klenovec – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre
klientov v Útulku
Ing. Majerová – informovala poslancov o žiadosti

DD a DSS Klenovec o

poskytnutie finančného príspevku 50 € pre klientov v Útulku na vianočnú
kapustnicu pri príležitosti vianočných a novoročných sviatkov.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti a na základe skutočnosti, že k uvedenému
návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti DD a DSS Klenovec o
poskytnutie finančného príspevku pre klientov v Útulku v
Klenovci na nákup potravín pri príležitosti vianočných
sviatkov a Nového roku v sume 50 € s tým, že poskytnutý
príspevok bude vyúčtovaný do 31.12.2016 ?
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci uznesenie č. 326/2016 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v Základnej škole Vl. Mináča
Klenovec v školskom roku 2015-16.
Mgr.

Koldrás

–

predložil

poslancom

Správu

o výchovno-vzdelávacích

výsledkoch v Základnej škole Vl. Mináča K lenovec v školskom roku 2015 -16,
ktorá je zverejnená na web stránke škol y už 2 mesiace.
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Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci ob ecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za schválenie správ y o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch v Základnej škole Vl. Mináča Klenovec
v školskom roku 2015-16 podanú riaditeľom ZŠ s MŠ Vl.
Mináča v Klenovci Mgr. Františkom Koldrás om ?
prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 327/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Rôzne
Zabezpečenie úveru na rekonštrukciu materskej školy blankozmenkou
Ing. Majerová – informovala o nutnosti schválenia úveru na 40 tis. €
rekonštrukciu

materskej

škol y

blankozmenkou

a podpísanie

na

zmluv y

o zmenkovom vyplňovacom práve.
Mgr. Kaštanová – úver je už vybavený.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zabezpečenie úveru na rekonštrukciu
materskej školy blankozmenkou a podpísanie zmluvy
o zmenkovom vyplňovacom práve ?
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prítomní

10

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

za

10

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 328/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Elena Mináčová – žiadosť o odstúpenie z funkcie obecnej kronikárky
k 31.12.2016

Mgr. Kaštanová – informovala o žiadosti na odstúpenie Eleny Mináčovej
z funkcie obecnej kronikárky k 31.12.2016 zo zdravotných dôvodov.
Mgr. Brndiarová – som ochotná pokiaľ sa niekto nájde kroniku písať,
-

informovala o skutočnosti, pre ktoré prestala písať obecnú kroniku.

Mgr. Zvarová – najväčším problémom je získavanie príspevkov do kroniky
od organizácií.
Uvedenú žiadosť vzali p oslanci na vedomie a n akoľko k návrhu poslanci
obecného zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky, dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za vyhlásenie ponuky na funkciu obecného kronikára?
prítomní

10

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

za

10

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, 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. 329/2016 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Informácia o sponzorskom príspev ku od firmy PURSTAV

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o sponzorskom príspevku od firm y
PURSTAV Zvolen vo výške 500 € na výročie súboru a 300 € na Mikuláša.

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
Ing. Majerová – informovala o

Správe nezávislého audítora k účtovnej

závierke za rok 2015 , ktorá obsahovala súvahu ziskov a strát,
-

obec vykazuje tržby z predaja dreva z obecných lesov

-

evidencia stavieb nenadväzuje na list y vlastníctva,

-

v roku 2016 sme založili s.r.o. a doporučili nám urobiť nájomnú zmluvu
medzi obcou a obecným podnikom, treba stanoviť sumu, za ktorú by
podnik platil nájomné za pozemky obci.

-

cena za nájom by mohla byť symbolická 0,001 a rozloha lesov je
500 000 m 2 , aby suma bola nejakých 500 € ročne.

Mgr. Kaštanová – ide o to, aby peniaze zostali v obci,
-

môžeme si to nechať rozm yslieť, toto bolo len doporučenie auditora
a m y to môžeme schváliť aj vo februári,

-

na budúci rok sa môže nájomné zmeniť, ide len o to, aby sme sa od
niečoho odrazili,

-

musíme dať oceniť majetok obce,

Čajko – pripomienkoval či obec nie je povinná zverejniť prenájom obecného
majetku a je to v poriadku? Treba to preveriť.
Štefánik – musíme sa poradiť s niek ým, kto sa v tejto problematike vyzná.
Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali poslanci uznesenie č. 330/2016 , ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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Diskusia
Čajko – obyvatelia na ul. Sládkovičovej 225 a 226 upozorňujú na prepadnut ý
kanál pred bytovkou .

Bálint – pripomienkoval zverejnenie zrozumiteľného oznámenia na káblovku
ohľadom zmeny frekvencie televíznych spoločností a mal dotaz ohľadom
firm y Antik.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že firma Antik ani Vares doteraz
sa ani neozvali, teraz prišiel koniec roka a zasa bol aktívny aj Maslen, Vares
aj Antik,
-

musíme sa rozhodnúť, čo bude ďalej,

-

je to neseriózne zo strany spomínaných firiem, nasľubovali a zasa nič,

-

som rada, že sa pýtate ohľadom káblovky, pretože ja sama nie som
spokojná s káblovkou,

-

chceli sme, aby do jeseni bolo všetko dopracované, aby počas zim y
neboli výpadky káblovky.

Štefánik – verejným obstarávaním ponúkneme káblovku, končí nájomná
zmluva,
-

to isté je aj s rekonštrukciou verejného obstarávania, povedali, že
v januári svietime, my sme prom ptne pracovali.

Mgr. Zvarová – mala dotaz ohľadom nekvalitného signálu, vypadáva nielen
internet, ale aj mobil,
PhDr. Zamborová – Maslen čakal, že sa mu ozveme z obci,
Mgr. Kaštanová – my im predsa nemôžeme prisľúbiť káblovku,
-

Maslen s Varesom sa nedohodli,

Štefánik – Maslen aj Vares mal vypracovať ponuky
-

zverejníme verejné obstarávanie na káblovku

-

doniesol nám ponuku, ale nemal tam náklady, takže to bolo len také
polovičaté,

-

Vares oslovil Antik

Bálint – na budúce zasadnutie zavolajme Maslena
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Čajko

–

informoval,

že

Antik

by

internet

cez

káblovku

zlikvidoval

a zabezpečovali by svoj internet
Štefánik – informoval o ponuke Maslena, že by nebola len základná
a rozšírená, chceli by sme aby to fungovalo tak ako doteraz, káblom a aby
mohli mať ľudia aj 3 televízo ry,
-

optika nie je reálne, aby bola dotiahnutá z Hnúšte.

Mgr. Kaštanová - prišiel aj pán Kortiš a povedal, že urobia všetko preto, aby
káblovka zostala,
-

ale m y musíme byť pripravený, keď aj Vares skončí,

-

Antik chcel anténu na kostol, aj v Evasporte ale nikde sa nedohodli ,

PhDr. Zamborová – treba byť na to pripravený, aby káblovka našou vinou
nebola zlikvidovaná.
Mgr. Kaštanová – ja som v zlom svetla, pretože ja každému vysvetľujem,
aby ľudia neodchádzali z káblovky, že je to v riešení, a ja som klamárka pred
ľuďmi,
-

povedali sme aj Maslenovi, že ľudia sa sťažujú, že sú drahý

-

dobre, že ste aj vy tieto problém y pripomienkovali, m y ich budeme
informovať

Parobeková – podmienky prenájmu treba lepšie nadstaviť.
Mgr. Kaštanová – pozvala poslancov na Pokoj ľuďom dobrej vôle
-

na vernisáž obrazov

-

na Silvestrovskú estrádu

-

na Mikuláša 5.12., kde bude detské divadielko

Bálint – mal dotaz ohľadom termínu kolaudačného konania Športovej hal y

20

Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešn om zasadnutí
obecného zastupiteľstva prijaté.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetkým prítomným za aktívnu
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Richard Bálint
Mgr. Janka Pohorelská

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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