ZÁPISNICA

Č. 22

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 25. 10. 2017
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Z á p i s n i c a

č í s l o

22

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 25.10.2017.
Prítomní: 7 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata

Kaštanová starostka obce, ktorá privítala poslancov obecného zastupiteľstv a
a konštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu

zasadnutia, ktorý je

nasledovný :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme káblového distribučného systému
v obci Klenovec na roky 2018-2029.
Predkladá: Mgr.Michal Píš
9. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce k 30.6.2017.
Predkladá: Ing.Viktória Lojková
10. Prerokovanie žiadostí organizácií a občanov.
Predkladá: Ing.Mario Trnavský
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení.
14. Záver.
Po vznesenom návrhu, výzve na doplnenie návrhu programu zasadnutia

a na

základe skutočností, že nikto z poslancov nepripomienkoval návrh programu
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo predloženým návrhom programu?
prítomní

6

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 433/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Ing.Edita
Bartová, Richard Bálint a PhDr.Janka Pohorelská.
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

6

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

6

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, PhDr.Janka Pohorelská,
Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali p oslanci uznesenie č. 434/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
4. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa zápisnice .
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslan cov Ing. Štefániu
Dovalovú a Martina Štefánika.
Určených

overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému

bodu programu prijali uznesenie č. 435/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
5.

Kontrola

uznesení

prijatých

na

minulom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva.
Kontrolu uznesení prijat ých na minu lom zasadnutí obecného zastupiteľstva
uskutočnila starostka obce a informovala poslancov o spôsobe ich plnenia:
419/2017 – projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice bol podaný,
420/2017- prenájom KDS - bude osobitný bod rokovania,
422/2017 – pamätná tab uľa Vl. Mináča bola osadená v 8/2017,
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426/2017- prenájom vestibulu v spol. dome sa realizuje,
428/2017 – výberová komisia na prenájom KDS pracovala,
430/2017 – verejné obstarávanie na BRO sa uskutočnilo a prihlásila sa jedna
firma.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 436/2017, 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 :
24.8.

–

na pracovné stretnutie

ohľadom

obnovy gubárstva

v obci

a to

v spolupráci s ÚĽUV-om Bratislava,
25.8. – sa uskutočnili oslavy SNP,
29.8. sa v Kokave nad Rim. uskutočnil Deň Mikroregiónu Sinec -Kokavsko,
4.9. – bol zahájený školský rok na všetkých školách v obci,
11.9. – zasadala Rada ZMOGaM -u v Rimavskej Sobote,
15.9.- nohejbalisti zorganizovali turnaj na multifunkč nom ihrisku,
19.9.- bola vydaná ďalšia etapa potravinovej pomoci v obci,
22.9. – občianske združenie Rodon zorganizoval cezhraničný festival za účasti
folkloristov z Maďarska a Poľska,
27.9. – sa starostka obce zúčastnila pracovného stretnutia v Bratislave
ohľadom ďalších výziev,
4.10. -

sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami vlády SR ohľadom

plnenia Akčného plánu pre zaostalé okresy,
7.10. – Mikroregión Sinec-Kokavsko v Kokave nad Rimavicou zorganizoval
súťaž vo varení a našu obec reprezentoval FS Vepor,
9.10 – zložili sľub členovia a zapisovateľky okrskových volebných komisií pre
voľby do VÚC,
11.10. – bol uskutočnený pre jubilantov s seniorov v obci kultúrny program pri
príležitosti Mesiaca úct y k starším,
16.10. – sa starostka obce zúčastnil a zasadnutia Rady ZMOGaM na Táloch.
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Ďalej sa pracovalo na:
-

výbere dodávateľa dverí na požiarnu zbrojnicu,

-

výbere dodávateľa okien na zdravotné stredisko, na dvere a okná na
obchody,

-

príprave volieb do VÚC,

-

úprave obce t.j. kosenie, pílenie stromov, zabezpe čoval sa odvoz odpadu,
bolo natreté zábradlie okolo Rimavy,

-

pripravovala sa rekonštrukcia komunitného centra,

-

zamestnanci

sa

zúčastňovali

na

školeniach

zabezpečujúcich

výkon

samosprávy,
-

uskutočnilo sa pracovné stretnutie v Banskej Bystrici ohľadom plateni a
za odpadové vody,

-

bola už opravená V3S.

Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a k prejednávanému bodu programu
prijali uznesenie číslo 437/2017, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili zástupcovia firm y Antik
z Košíc pána Blaas a Onderko.
7.Interpelácia poslancov
8. Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme káblového distribučného systému
v obci Klenovec na roky 2018 -2029.
Mgr. Píš – predložil poslancom na prerokovanie návrh zmluv u o nájme
káblového distribučného systému

v obci Klenovec na roky 2018 -2029

a zmluvu o zložení finančnej zábezpeky. Pracovné materiály boli poslancom
zaslané v predstihu spolu s pozvánkou na zasadnutie zastupit eľstva.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia
výberovej komisie zriadenej na posúdenie zmluvy o nájme KDS, pričom všetci
členovia komisie jednohlasne doporučili jednať s firmou Antik Košice.
Mgr. Píš – informoval poslancov o uskutočnených rokovaniach ohľadom KDS
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s firmou Antik a to po zasadnutí výberovej komisie a po ukončení
výberového konania,
-

taktiež o písomnej námietke PMX-netu,

-

o vyjadrení obce k námietke spoločnost i PMX-net,

-

konštatoval, že obec sa podrobne a s celou vážnosťou zaoberala
predmetnou námietkou k uvedenej problematik e posúdila ju a došla
k záveru, že sa nezakladajú na pravde ,

-

predložil poslancom námietku i vyjadrenie obce k námietke.

PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom posúdenia námietky odborníkom.
Štefánik – konštatoval, že m y od Antiku nežiadame služby, ale prenajímame
im káblovku,
Bálint – mal dotaz, či od 1.1.2018 bude internet v obci funkčný,
Blaas - konštatoval, že nájdeme spoločné riešenie, pričom spoločnosť chce
získať zákazníkov,
-

my teraz získame vašu existujúcu sieť,

-

obec nevlastní zariadenie na internet, naša spoločnosť bude aktívna
a internet m y nebudeme vypínať, to si neviem ani predstaviť,

-

obec si musí vyspo riadať vzťahy s firmou PMX-net, pretože obec nemala
zmluvný vzťah s touto firmou a táto sieť sa ocitla, neexistuje právna
rovina k tejto firme, je to záležitosť predchádzajúceho nájomcu,

-

výstavba začala a dotiahneme to do konca roka, aby sa zlepšil príjem
televízneho vysielania,

-

dotiahnutie optickej siete nie je reálne do konca roka,

-

bez dohody s obcou nebudeme robiť žiadne opatrenia,

-

všetko je majetkom obce,

-

v prvom rade doriešime technickú správu káblovej siete,

Nastala polemika ohľadom zabezpečovania internetových služieb v obci.
Štefánik – m y tu riešime prenájom káblového rozvodu a internet tu bude len
jeden veľký bonus.
Mgr. Píš – internetové služby môžu byť predmetom ďalšej zmluvy medzi
Antikom a PMX-netom, čo doteraz nebolo, ale musí s t ým súhlasiť obec.
Blaas – ak bude zvolané takéto jednanie, my sa ho určite zúčastníme,
-

internetové zariadenia obec nevlastní, ale môžeme ich nahradiť našimi
zariadeniami,
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Mgr. Kaštanová – pokiaľ nebude zmluva, nemôžeme sa pohnúť ďalej
a vyzvala poslancov na pripomienkovanie zmluvy, v ktorej nie je riešený
internet, ten bude predmetom inej zmluvy ,
-

ak bude podpísaná zmluva s Antikom, budeme musieť riešiť aj
internetové služby s PMX-om,

-

vyzvala poslancov, aby využili prítomnosť zástupcov firm y Antik
a predložili im svoje dotaz y,

Mgr. Píš – konštatoval, že poslanci sa mohli s obsahom zmluvy už oboznámiť,
pretože ju dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie,
PhDr. Zamborová – mala dotaz ako to bude s o zapojením organizácií, hoci
DDaDSS nie je v pôsobnosti obce, ale budova je vo vlastníctve obce a ide aj
o káblovku pre klientov,
Parobeková – navrhla zahrnúť do zmluvy konkrétne objekt y – ZŠ, MŠ, OcÚ,
kultúrny dom, domov dôchodcov.
Mgr.Píš – mal dotaz ohľadom bodu 9/3, t.j.prenos kamier a jestvujúce kamery,
-

o množstve prístupových bodov, nie kamier,

Blaas – zapojenie konkrétnych budov môžeme riešiť zoznamom ,
-

kamery riešime viacerými spôsobmi, dátová sieť, všetko má svoje
výhody aj nevýhody a uvítali by sme počt y, pričom podmienkou je
prístupnosť,

-

my riešime len prenos dát z bodu A do bodu B,

-

pre nás je prijat eľný počet asi 7 kusov,

-

obecný

úrad

bude

mať

internet

zadarmo,

to

robíme

všade,

kde

poskytujeme naše služby,
-

u škol y to asi nebude možné zabezpečiť, pretože má vysoké dáta a záleží
ako majú urobenú sieť .

Nastala

diskusia

ohľadom

dobudovania

kamerového

syst ému,

počtu

a umiestnenia kamier.
Bálint – pripomienkoval zahrnutie koncových bodov.
Mgr. Kaštanová – stále riešime káblový rozvod nie internet, na to bude ďalšia
zmluva s Antikom.
Onderko –

výhodou našej firm y, je to, že ponúkame služby televízne,

internet, ale aj telefónne služby a ponúkame aj Setto-box y, my ich vyrábame.
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PhDr. Pohorelská – mala dotaz aká bude kvalita televíznych programov v
domácnostiach, kde je viac televízorov,
-

mala dotaz ohľadom poplatkov a nových Setto -boxov,

Blaas – v televízoroch je UHD rozlíšenie,
-

informoval o fungovaní viacerých televízorov v domácnosti a o cenách
Setto-boxoch,

-

kanál y idú po optickej sieti,

-

v rámci našej siete si môžu občania volať zadarmo,

-

napr. aj v Bratislave si môžu pozrieť poltársku káblovku,

-

informoval o investíciách cca 100 tis.€ a ako konštatoval, že chcú tiež
niečo spraviť pre občanov,

-

pre nás je dobre, že je tu skupina siete (PT,Hnúšťa,Klenovec)

-

informoval o technickom zabezpečení služieb v obci i v okolí,

-

o technickom vývoji a poplatkoch v televíznom vys ielaní,

-

nevieme sľúbiť stav siete, ktorá tu je a nastanú problém y,

Štefánik – zhrnul všetky výhody káblovej televízie, hlavne ide o zvýšenie
kvalit y televíznych programov, je to výhodnejšie,
-

ponuka je bohatá,

-

káblovka neskončí a cena celého balíky služieb je dobrá,

-

pokiaľ som sa rozprával s občanmi, každý to pochopil,

-

optický kábel má perspektívu a stúpne aj rýchlosť služieb,

Bálint – mal dotaz ohľadom rozšírenia počtu programov,
-

v podstate budete prevádzkovať 2 siete,

Onderko – v prvom rade ide o kvalitu, ponúkame 140 programov,
-

dávame voľbu občanom, je to na nich,

-

máme aj TV archív,

-

vy si nebudete musieť kupovať Setto -boxy.

Ing. Bartová – konštatovala, že starší ob čania nepotrebujú 140 programov, ale
chcú kvalitu.
Mgr. Kaštanová – vývoj v technike ide dopredu, m y ho neovplyvníme
a chceme toto riešiť, aby sme nezostali zaskočení.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa o 17,25 hod. dostavil poslanec Mgr.
Dalibor Ďuriš.
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Mgr. Píš – riešime nájom KDS na l0 rokov, sami vieme aký pokrok urobila
technika za te nto čas,
-

prečítal

návrh

zmluvy,

ktorej

súčasťou

je

aj

z mluvu

o finančnej

zábezpeke.
Nakoľko k bodu programu poslanci nevzniesli už žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrh u zmluvy o nájme káblového
distribučného systému v obci Klenovec na obdobie r. 2018 2029 s nájomcom ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice
a zmluvy o zložení finančnej zábezpeky ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že všetky pripomienky budú zapracované do
zmluvy.
Blaas – poďakoval za dôveru a vyjadril presvedčenie, že nesklamú.
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č.438/2017 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
9. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce k 30.6.2017.
Ing. Lojková – predložila poslancom návrh na prerokovanie Monitorovacej
správy o plnení rozpočtu obce k 30.6.2017, ktorý bol poslancom zaslaný spolu
s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva

a taktiež bola zverejnen á na web

stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Parobeková – treba pochváliť obec za hospodárenie, pretože každý rok
hospodárime s prebytkom a bez neho by sme nemohli robiť rozvoj obce
a v prípade núdze presunúť finančné prostriedky.
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Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2017 vzali poslanci na
vedomie a k uvedenému bodu programu prijali uznesenie č.439/2017, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií
Ján Kováč a manž.Michaela, bytom Nábrežie Rimavy 453, Hnúšťa –
žiadosť o odpredaj stavebného pozemku
Ing. Trnavský – informoval poslancov o tom, že na minulom zasadnutí sme
odsúhlasili zámer odpredaja stavebných pozemkov na základe žiadosti Jána
Kováča s manž. Michaelou, bytom Nábrežie Rimavy 453, Hnúšťa evidovaných
v katastrálnom území Klenovec na LV -1238 a teraz by sme ich mali po
zverejnení schváliť.
Jedná sa o parcel y 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 , pričom celková
predajná
dňa

cena

16.11.2016

2 600,00 - € je určená znaleckým posudkom č. 210/2016 zo
vypracovaným

znalco m

Ing.

Jaroslavom

Zorvanom,

z

Rimavskej Sobot y.
Zámer predaja tohto obecného majetku bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 23.8.2017 uznesením č.424/2017 a bol od 4. 9. 2017 zverejnený na stránke
obce na dobu 15 dní .
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 účinno sti vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie na výstavbu
rodinného domu,
- na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy ,
- uhradiť všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti.
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Kúpnopredajná zmluva v zm ysle tohto uznesenia bude podpísaná do 120 dní
odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za odpredaj stavebného p ozemku na základe žiadosti
Jánovi Kováčovi s manž. Michaelou Nábrežie Rimavy 453,
Hnúšťa, evidovaných v katastrálnom území Klenovec na LV 1238 a to parcely registra C-KN:číslo 8851/1, evidovanú ak o
zastavané plochy a nádvoria o výmere 250m 2 a číslo 8851/2,
evidovanú ako orná pôda o výmere 320m 2 , za celkovú
predajná cenu za 2 600,00- € určenú znaleckým posudkom a za
horeuvedených podmienok?
p ríto mn í
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Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č.4 40/2017, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
Roľnícke družstvo Klenovec 1.mája 566 – žiadosť o prenájom pozemkov
Ing.

Trnavský-

informoval

poslan cov

o žiadosti

Roľnícke ho

družstva

Klenovec 1.mája 566 o zámere prenajať si nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
parcel y registra E-KN 1919/9 o výmere 830 m 2 ,

1919/10 o výmere 830 m 2 ,

1919/2 o výmere 20 450 m 2 , všetky vedené na LV -1238 ako zastavané plochy
a nádvoria v zm ysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa pre Roľnícke
družstvo Klenovec 1.mája 56 6, Klenovec za cenu 1 € /ročne, n akoľko požiadali
PPA Bratislava na projekt na silážne žľaby, pretože pozemky pod nimi sú
v našom vlastníctve.
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho
stavu, ktorým je pozemok zastavaný stavbami Roľníckeho družstva Klenovec
v ich oplotenom areáli.
Prenájom bude zverejnený obvykl ým spôsobom po dobu min. 15 dní.
Po prerokovaní uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie zámeru prenajať nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce parcely registra E -KN 1919/9 o výmere 830
m 2 , 1919/10 o výmere 830 m 2 , 1919/2 o výmere 20 450 m 2 ,
všetky vedené na LV -1238 ako zastavané plochy a nádvoria
v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa
pre Roľnícke družstvo Klenovec 1.mája 566, Klenovec za cenu
1 € /ročne spolu s odôvodnením žiadosti?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č.441/2017, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
Pavel Kolesár s manž.Ružena bytom Kpt. Nálepku 424 , Klenovec – ponuka
na odpredaj pozemku
Ing. Trnavský – informoval o ústnej ponuke na odkúpenie nehnuteľnost i t.j.
pozemku vo vlastníctve Pavla Kolesára s manželkou Ruženou bytom Kpt.
Nálepku 424, Klenovec a to

parcel y registra C -KN 417/1 o výmere 622 m 2 ,

ako záhrady a 417/4 o výmere 200 m 2 , ako zastavané plochy a nádvoria vedené
na LV-709 za cenu 1 €/ m 2 , nakoľko sa na pozemkoch nachádza obecná
kanalizácia, ku ktorej je po trebné zabezpečiť voľný prístup a na uvedenom
pozemku nie je vecné bremeno.
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Mgr. Kaštanová – v minulosti tam chceli stavať, ale nakoľko tam je obecná
kanalizácia, toto nie je možné. Pozemok budeme musieť kosiť , ale za tú cenu
sa to obci oplatí, ale hlavným dôvodom zostáva obecná kanalizácia.
Po prerokovaní uvedeného návrhu poslanci nevz niesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odkúpenia nehnuteľností vo vlastníctve
Pavla Kolesára s manž. Ruženou bytom Kpt. Nálepku 424,
Klenovec a to parcely registra C-KN 417/1 o výmere 622 m 2 ,
ako záhrady a 417/4 o výmere 200 m 2 , ako zastavané plochy
a nádvoria vedené na LV -709 za cenu

1

Euro/ m 2 , nakoľko

sa na pozemkoch nachádza obecná kanalizácia, ku k torej je
potrebné zabezpečiť voľný prístup ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č.4 42/2017, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
LADA NIVA – informácia o stave motorového vozidla
Ing. Trnavský - informoval o tom, že končí STK a bude treba ísť na emisnú
kontrolu

a zároveň informoval o technickom stave vozidla LADA NIVA,

pričom je potrebné dať auto do opravy, resp. ponúknuť na odpredaj pretože sa
jedná o nerentabilné a nevyužívané vozidlo.
Mgr. Píš – konštatoval, že nie je v majetku obce, lebo sme ho dostali zadarmo,
a nemá účtovnú hodnotu.
Parobeková – poukázala na tú skutočnosť, že znalecký posudok auta bude stáť
viac ako samotné auto.
PhDr. Zamborová – navrhla odpredaj auta.
Mgr. Kaštanová - informoval a o skutočnosti, že Niva má STK do 12/2017,
treba zistiť podmienky odpredaja vozidla, resp. jeho oprava.
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Štefánik - navrhol odpredaj auta za cca tis. € a výhodou je, že NIVA je na
číslach.
Po prerokovaní u vedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.
Roľnícke družstv o Klenovec - žiadosť o predĺženie lehoty splatnosti na
dani z nehnuteľnosti za rok 2016 a 2017
Ing.

Lojková

–

informovala

poslancov

o žiadosti

Roľníckeho

družstva

Klenovec o predĺženie lehot y splatnosti na dani z nehnuteľnosti za rok 2016
a 2017 do 31.12.2017, kedy im budú poskytnuté dotácie.
Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiad osti Roľníckeho družstva Klenovec
o predĺženie lehoty splatnosti na dani z nehnuteľnosti za rok
2016 a 2017 do 31.12.2017 ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č.4 43/2017, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
Obnova gubárstva v obci
Mgr. Kaštanová – boli sme oslovení z ÚĽUV-u pánom Mikolajom, ohľadom
obnovenia gubárstva v obci, avšak najväčší problém sú financie,
-

chceli by sa zapojiť do nejakého projektu a s našou pomocou by chceli
spojiť toto tradičné remeslo s niečím novým,

-

my by sme im mali poskytnúť priestory,

-

my sme už asi jediná obec, ktorá má gubársku tradíciu,

-

na toto rokovanie som zobrala Mgr. Píša, ktorý má blízko ku gubárstvu,

-

ÚĽUV pravdepodobne aj kontaktovali pána Nižnana, majiteľa pozemkov
na stupách.
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Mgr. Píš – oni v podstate hľadajú možnosti, v prvom rade priestory, celkom
ani nemajú vedomosť o technologickom postupe, je tam aj ekologická záťaž na
životné prostr edie, je tam viac nadšenia a neuvedomujú si, čo obnáša takáto
výroba, je to náročné,
-

oslovili aj pána Fottu ohľadom obnovy gubárstva.

Uvedenú informáciu vzali poslanci na vedomie.
Použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 100 € na výmenu
okien n a budove zdravotného strediska.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti výmeny okien na bud ove
zdravotného strediska a tak navrhla použitie prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 2 100 € na výmenu okien na predmetnej budove,
-

dali sme urobiť cenovú ponuku na výmenu 5 ks okien,

-

zadné okná sa môžu urobiť aj neskôr.

Po prerokovaní uvedeného návrhu poslanci už nevzniesli žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške
2 100 € na výmenu okien na budove zdravotného strediska ?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci

uznesenie č.4 44/2017, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
Výmena okien a dverí nájomcami v prenajatých priestoroch domu služieb
a v budove priemyselného tovaru na ul. 1.mája 614 .
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov ohľadom požiadavky výmeny okien
a dverí

nájomcami

v prenajat ých

priestoroch

domu

služieb

a v budove

priem yselného tovaru na ul. 1.mája 61 4,
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-

my tieto výmeny nemôžeme robiť z prostriedkov obce a tak navrhujeme,
aby si dali výmenu okien a dverí urobiť z vlastných zdrojov, ktoré im
budú kompenzované zápočtom nájomného,

-

takto sme poriešili s pani MUDr. Ostricov ou aj s Jánom Ulickým,

Po prerokovaní bolo dohodnuté, že výmenu okien a dverí si zabezpečia
nájomcovia

prenajatých priestoroch domu služieb a v budove priem yselného

tovaru na ul. 1.mája 614 na základe cenových ponúk a na vlastné náklady,
ktoré budú kompenzované zápočtom nájomného.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za výmenu okien nájomcami v prenajatých priestoroch
domu služieb a v budove priemyselného tovaru na ul. 1.mája
614 na základe c enových ponúk a následnou kompenzáciou
zápočtu nájomného?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenej žiadosti prijali poslanci

uznesenie č.445/2017, ktoré tvorí prílohu

k tejto zápisnici.
Základná a materská škola - problémy s vlhkosťou
Mgr. Kaštanová – v budove základnej a materskej škol y sú dlhotrvajúce
problém y s vlhkosťou a k tomuto problému bol prizvaný odborník, ktorý
navrhuje injektáž.
Ing. Trnavský – poskytol som mu podklady a on nám pošle spôsob riešenia
a cenovú ponuku.
Uvedenú informáciu vzdali poslanci na vedomie.
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Návrh na rozpočtové opatrenie č.4/2017 v zmysle § 14 ods. 2 písmena a)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Mgr. Kaštanová – informovala o tom, že vedenie ZŠ s MŠ Vl. Mináča nás
požiadal o o navýšenie financií pre materskú školu , nakoľko im to nevychádza
-

m y sme nenašli viac ako 9 tis.€ oni chceli viac,

-

táto situácia vznikla t ým, že vzhľadom na znížený počet detí sú znížené
aj financie pre školstvo a tak náklady na školstvo bude musieť znášať
obec,

-

schvaľovali sme financie na istič, náklady išli na konvektor, strechu,
okná, vždy sú stále nejaké výdavky,

Ing. Lojková – z bežných výdavkov je ťažké zobrať peniaze pretože ešte nie je
koniec roka, mohli by sme zobrať z kapitálových výdavkov, nakoľko sm e
neriešili kamerový systém a parkovú kosačku, tak by sme z t ýchto presunuli
financie a tak predložila poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č.4/2017
v zm ysle § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjm y a celkové výdavky,
a to:
Programová
štruktúra
12. 1

9.2

8.1

Funkčná
klasifikácia
06.2.0 – Rozvoj
obce

Ekonomická
klasifikácia
700 – Kapitálové
výdavky – parková
kosačka
06.2.0 – Rozvoj 700 – Kapitálové
obce
výdavky
–
kamerový systém
09.1.1.
– 600
–
bežné
Predprimárne
výdavky
vzdelávanie

Zmena
- 3 000 €
- 6 000 €
+ 9 000 €
0 €

SPOLU:

Po prerokovaní uvedeného návrhu p oslanci nevzniesli už žiadne pripomienky,
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu na rozpočtové opatrenie č.4/2017
v zmysle § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
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pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to
podľa predloženého návrhu?
p ríto mn í

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

7

Richard Bálint, Ing. Edita Bartová,Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš,
PhDr.Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

p ro ti

0

zd rža l s a

0

K uvedenému návrhu prijali poslanci

uznesenie č.446/2017, ktoré tvorí

prílohu k tejto zápisnici.
14. Diskusia
PhDr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom výrubu stromov pri budove materskej
škol y.
15. Schválenie uznesení .
Na záver boli ešte raz predsedníčkou návrhovej komisie prečítané všetky uznesenia,
ktoré boli na dnešnom zasadnutí obecného z astupiteľstva schválené.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala poslanco m za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Martin Štefánik
Ing. Štefánia Dovalová
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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