Z Á P I S N I C A Č. 3
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 29. 12. 2014
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Zápisnica

číslo

3

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 29.12. 2014
Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva (príloha č. 1)
Ospravedlnení: Ing. Štefánia Dovalová a Mgr. Stanislava Zvarová.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala prítomných a skonštatovala, že
zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 9 z 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.

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

9.

Rôzne.

10.

Diskusia.

11.

Schválenie uznesení.

12.

Záver.

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 ?
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prítomní

9

Richard Bálin t, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 34/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci Mgr, Dalibor
Ďuriš, Milan Čajko a Martin Štefánik.
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

9

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Janka Pohorelská, JUDr. Pavel Struhár,
Martin Štefánik, PhDr. Ka tarína Zamborová

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 35/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslanca Mgr. Evu Brndiarovú
a Mgr. Janku Pohorelskú.
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Určených

overovateľov vzali poslanci n a vedomie a k uvedenému bodu

programu prijali uznesenie č. 36/2014, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
5. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastu piteľstva
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. 37/2014, 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 vzhľadom len na
4 pracovné dni od posledného zasadnutia zastupiteľstva bola zameraná na bežné
plnenie pracovných povinnosti a okrem toho sa :
-

19.12. uskutočnilo stretnutie starostky obce a jej

zástupcu s učiteľmi

základnej a špeciálnej školy,
-

27.12. bol zorganizovaný 4. ročník Vianočného futbalového turnaja,

-

ďalej sa pracovalo na projektoch.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 38/2014, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.

7. Interpelácia poslancov.
PhDr. Zamborová – mala dotaz ohľadom výstavby Športovej haly.
Mgr. Kaštanová – stavba by mala byť kolaudovaná na jar 2015,
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-

obec robí všetko preto, aby bola dokončená, nakoľko stavebná firma
porušila stavebný projekt, z čoho vznikol aj sklz vo výstavbe haly.

7.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klenovec na funkčné obdobie
rokov 2015-2021.
Mgr. Kaštanová – poslancom obecného zastupiteľstva podala dôvodovú správu,
ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici.
V dôvodovej správe starostka obce uviedla doloženia potrebných dokladov
a podmienky výberového konania o post HK obce Klenovec a termíny t.j.:
- do 2.1.2015 bude v rámci zákona zverejnené výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce Klenovec spôsobom v obci obvyklým (úradná tabuľ a, web
stránka obce a TKR),
- 28.1.2015 o 16,00 hod. je stanovený posledný termín na podanie prihlášok,
- 12.2.2015 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva na ktorom bude
zvolený hlavný kontrolór obce Klenovec na obdobie rokov 2015-2021.
JUDr. Struhár -

mal návrh, aby sa do požiadaviek na kontrolóra obce

zakomponovalo vysokoškolské vzdelanie,
-

mal dotaz na výšku pracovného úväzku hlavného kontrolóra.

Mgr. Kaštanová – zákon hovorí o minimálne úplnom stredoškolskom vzdelaní
hlavného kontrolóra a my nemôžeme ísť nad rámec zákona,
-

úväzok hlavnému kontrolórovi bol schvaľovaný ešte v roku 2009 pri
poslednej voľne hlavného kontrolóra a my sme ju nemenili, takže naďalej
ostáva nezmenený úväzok 0,2 t.j. 7,5 hod. týždenne.

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci obecného zastupiteľstva nevzniesli
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klenovec
na funkčné obdobie rokov 2015 -2021 na základe predloženého
návrhu ?

5

prítomní

9

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

za

9

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 39/2014, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

8. Rôzne
Neboli žiadne.

9.Diskusia
Bálint – príspevky, ktoré sú dané na zverejnenie na káblovú televíziu sa na
obrazovke objavujú len o 4 dni, treba pružnejšie zverejňovať materiály,
-

káblovka často zamŕza a trvá to dosť dlho, pokiaľ sa znovu obnoví.

Mgr.Brndiarová - miestny rozhlas nefunguje na ul. SNP ,
-

informovala, že dala vyčistiť starú cestu pracovníkom na VPP,

-

treba vyzvať vlastníkov pozemkov pri Englerovej záhrade o úpravu
pozemkov, je tam zanesený rigol, ktorý sa tiahne až k materskej škole
a treba to dať do poriadku.

Čajko – toto bude treba riešiť komplexne spolu so spevnenými plochami pri
športovej hale, pretože bude treba zabrániť vode, aby ju neporušila.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz, či má mať každá komisia štatút a rokovací
poriadok, ktorý má schváliť obecné zastupiteľstvo.
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Mgr. Kaštanová – každá komisia by mala mať svoj štatút a rokovací poriadok,
ktorý by si mala schváliť na prvom zasadnutí.

Nakoľko viac pripomienok do diskusie zo strany poslancov nebolo, predsed a
návrhovej komisie ešte raz prečítal schválené uznesenia a to od č. 34- 39/2014.
Na záver starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala prítomným na účasť
na

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva,

poďakovala

za

prácu

v obecnom

zastupiteľstve, zaželala príjemné prežitie Silvestra a v roku 2015 všetko len to
najlepšie v rodinnom kruhu aj na pracovisku a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Brndiarová
Mgr. Janka Pohorelská

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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