ZÁPISNICA

Č. 13

Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 10.12. 2020

1

Z á p i s n i c a

č í s l o 13

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 10.12.2020.
Prítomní: poslanci 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 starostka obce 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 zápisnice.
Kontrola uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie návrhu programového rozpočtu Obce Klenovec na roky
2021 – 2023 a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu Obce Klenovec na
roky 2021 -2023.
https://www.klenovec.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah503
_8.pdf&original=Rozpo%C4%8Det%202021%20 -2023n%C3%A1vrh.%20.pdf
Predkladá: Ing. Viktória Lojková, Lucia Parobeková
9. Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 2/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škol y a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce.
https://www.kleno vec.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah505
_8.pdf&original=N%C3%A1vrh%20VZN%202_2020.pdf
Predkladá: Ing. Viktória Lojková
10.Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu
obce Klenovec k 30.6.2020
Predkladá: Ing. Viktóri a Lojková
11.Prerokovanie návrhu na rozpočtové opatrenie č.4/2020.
Predkladá: Ing. Viktória Lojk ová
12.Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnéh o kontrolóra obce
Klenovec na 1.polrok 2021.
https://www.klenovec.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah504
_8.pdf&original=N%C3%A1vrhl%C3%A1n%20kontrolnej%20%C4%8Dinn o
sti%20HK%20na%201.polrok%202021.pdf
Predkladá: Lucia Parobeková
13.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klenovec na funkčné
obdobie rokov 2021 -2027.
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13.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škol y a školských zariadení v školskom roku 2019/2020.
Predkladá. Mgr. Ľubomíra Vančíková
14.Rôzne.
15.Diskusia
16.Schválenie uznesení.
17.Záver.
Na základe predloženého návrhu a na základe skutočnosti, že nikto
z poslancov nepripomienkoval doplnenie programu dala starostka obce
hlasovať.
Hlasovanie : Kto je za to, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva
riadilo zverejneným programom zasadnutia ?
prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
PhDr. Pavel Struhár PhD., Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
PhDr. Pavel Struhár PhD., Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 203/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3.Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci: Ing.
Pavel Struhár, PhD., Mgr. Stanislava Zvarová a Milan Čajko.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiad ne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala podľa
predloženého návrhu?
prítomní

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
PhDr. Pavel Struhár PhD., Mgr. Stanislava Zvarová

za

6

Milan Čajko, Mgr. Dalibor Ďuriš, PhDr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik,
PhDr. Pavel Struhár PhD., Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 204/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Martina
Štefánika a PhDr. Janku Pohorelskú .
Určených overovateľov zápisnice vzali poslanci na vedomie a k uvedenému
bodu programu prijali uznesenie č. 205/2020, 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 uznesenia sú v splnené, resp.
v plnení:
- 193/2020 – žiadosť o výpomoc – bola schválená a poskytnutá
- 194/2020 – najskôr sa vymenia okná na budove obecného úradu a potom sa
bude riešiť zdroj tepla, alebo sa to bude riešiť spolu,
- 198/2020 – zametacia kefa sa zakúpila,
- 200/2020 – žiadosť fi Inštal – splnené,
- 201/2020 – splnené.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16,45 hod. sa dostavili poslanci
Štefan Ištók a Richard Bálint.
Kontrolu uznesení prijat ých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 206/2020, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
6.

Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného

zastupiteľstva.
Mgr.Kaštanová – predložila poslancom sp rávu o činnosti obecného úradu, od
posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva ,

ktoré

sa

uskutočnilo

22.9.2020:
23.9. - zasadal výbor zamestnanosti ÚPSVaR v Rim. Sobote,
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23.9.

-

sa

uskutočnilo

pracovné

stretnutie

s verejným

obstarávateľom

ohľadom komunál neho odpadu, nakoľko skládka v Hnúšti bude fungovať len
do 12/2020,
24.9. – sa uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie, ktorá vyberala 1
pracovníka do komunitného centra,
24.9. – zasadla Rada ZMOGaMu na Čiernom Potoku,
25.9. - sa uskutočnila brigáda zames tnancov ob ce, ktorí pílili v obci polámané
strom y,
28.9. – s externým manažmentom bola na pracovnom stretnutí riešená výmena
okien na obecnom úrade,
29.9. – bolo uskutočnené praco vné stretnutie ohľadom Projektov rómske
dom y (sporenie-banka-úver) na výstavbu domov,
6.10. – bol riešený havarijný stav zosunutej cest y do cintorína – oporný múr,
19.10. – zasadal výbor zamestnanosti ÚPSVaR v Rim. Sobote.
Ostatné pracovné stretnutia boli zrušené z dôvodu opatrení COVID 19.
Okrem toho sme pracovali na:
- príprave rozpočtu,
- uskutočnila sa rekonštrukcia pred kultúrnym domom,
- uskutočnila sa rekonštrukcia priestorov pred COOP Jednota na Sídlisku,
- riešil sa havarijný stav v hoteli Vepor, kde nebolo funkčné kúrenie,
- riešil sa situácia ohľadom zosunutej pôdy na ceste do cintorína -oporný múr,
- zabezpečili sme testovanie antigénovými testami v dňoch 31.10. a 1.11.2020
v obci, kde boli vytvorené 3 odberové miesta,
- pripravovali sme projekt y realizácie vodovodov,
- uskutočnila sa príprava projektov na výmenu okien na obecnom úrade,
- upravovali sa verejné priestranstvá,
- po rekonštrukcii pri obchode na Sídlisku sa vypílili staré dreviny, ktoré
narúšali oporný múr, presahovali na chodník a na jar budú nahradené novými
drevinami.
Na

zasadnutie

sa

o 17,00

hod.

dostavili

poslanci

Ing.

Tomáš

Figuli

a Ing.Štefánika Dovalová.
Uvedenú správu o činnosti obecného úradu vzali poslanci na vedomie a prijali
uznesenie číslo 207/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
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7.

Interpelácia poslancov.
Nebola žiadna.

8. Prerokovanie návrhu programového rozpočtu Obce Klenovec na roky
2021 – 2023 a stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu Obce Klenovec na
roky 2021 -2023.
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie 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.
návrh rozpočtu obce Klenovec na roky 2022 – 2023, ktorý bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote na web stránke obce a spolu s dôvodovou
správou tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Návrh rozpočtu vzali poslanci na vedomie.
Ing. Dovalová – informovala poslancov, že návrh rozpočtu bol prerokovaný
v ekonomickej komisii, ktorá odporúča poslancom obecného zastupiteľstva
návrh rozpočtu schváliť.
Mgr. Zvarová - mala dotaz ohľadom rekonštrukcie kultúrneho domu a ktoré
podujatia mieni organizova ť obec v budúcom roku, keďže v rozpočte je
plánovaných celkom 6.
Mgr. Kaštanová - informovala o zámere rekonštrukcie v kultúrnom dome
(opona, hľadisko, šatne) a rátame orientačne s t ými podujatiami, ktoré sa
každoročne robia, nevieme aká bude epidemiologick á situácia, ale rozpočet je
živý, tak uvidíme.
Čajko – na verejné osvetlenie sa dala nízka suma, to je len na bežnú údržbu.
Mgr. Kaštanová – máme návrh, aby sa svietidlá na verejnom osvetlené
vymenili z dôvodu aspoň 50% úspory a chceme osvetliť tmavé miest a, len
musíme urobiť prieskum trhu,
- výmena v celej obci spolu s materiálom by stála asi 27 tis.€ + ešte výkopové
práce, osadenie s, možno by sme našimi zamestnancami

29 tis. € všetko,

a financovanie by sme mohli riešiť 3 spôsobmi :
1. pôžičkou z TKR,
2.presunúť financie „Verejné osvetlenie pre všetkých“,
3.dodávajúce firm y by nám sľúbili dať svietidlá na splátky.
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Štefánik – prvú splátku by sme dali z rezervného fondu.
Čajko – do rozpočtu sme mohli sať aj infraštruktúru v Pasiečke, vybudovanie
ihriska, nakoľko je tam veľa detí a cel ý ich život je na ulici, treba tam nejakú
vyhradenú plochu.
Mgr. Kaštanová – rozpočet sa nám teraz veľmi zle pripravoval rátame, že
budeme mať výpadok vo financiách a nemôžeme si celkom vyčerpať rezervn ý
fond,
- včera sme sa zapojili do podobnej súťaže ako bolo Žihadielko a tam sa
losuje,
Čajko – poukázal na havarijný stav na ul.1.mája, treba s t ým rátať v rozpočte.
Štefánik – viem, že ste tam boli pozrieť aj s komisiou výstavby.
Mgr. Kaštanová – najhoršie je hľadať firmy, kto ré by stavebné práce urobili
a museli sme riešiť cestu do cintorína ,
- pamätníky na námestí – projekt do 10 tis. € dostali sme na to peniaze,
- na medzibloky na ul. SNP je nám málo 50 tis.€ bude to stáť 90 -100 tis.€,
- na rekonštrukciu kultúrneho domu by sme mali dostať z MAS 100 tis.€
máme v rozpočte sumu na spoluúčasť,
- na projekt W IFI pre teba ideme robiť znovu verejné obstarávanie,
- pri vodovode na ul. Fučíkovej bol problém s pl ynármi,
- vodovod na ul. kpt.Nálepku bol schválený projekt v sume 178 tis .€,
- na ul. v Pasiečke plocha a ohradenie by muselo byť bez prvkov , pretože by
ich bolo potrebné pravidelne kontrolovať,
- informovala, že v rezervnom fonde máme 109 tis.€.
Mgr. Zvarová - mala dotaz, či sa už niekto našiel, kto píše kroniku .
Mgr. Kaštanová – informovala, že 2 zamestnanci píšu podklady a potom
podklady niekto prepíše.
Mgr. Zvarová - mala dotaz na podporu športovým aktivitám.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že predseda futbalového klubu
Janko Brndiar telefonoval, aby sa dali do rozpočtu aj financie na futbal, ak b y
sa zmenila situácia a niekto ochotný by sa našiel a venoval sa futbalu v obci,
- ďalej starostka obce informovala poslancov o tom, že také akcie ako
dobudovanie rigolu od škol y, oplotenie cintorína , strecha hotela Vepor
a rekonštrukcia kancelárií obecného úradu sa už do rozpočtu nedostali.
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Lucia Parobeková – predložila poslancom stanovisko HK obce k návrhu
rozpočtu Obce Klenovec na roky 2021 -2023, ktoré tvorí prílohu k tejto
zápisnici.
Poslanci vzali stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu Obce Klenovec na roky
2021 -2023 na vedomie.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 v celkovej
sume:
o Bežný rozpočet
Príjmy:
2 162 860,00 €
Výdavky:
o

o

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

2 021 135,71 €

Príjmy:

487 360,00 €

Výdavky:

628 960,00 €

Príjmy:
Výdavky:

0,00 €
0,00 €

prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 208/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
9.Prerokovanie návrhu VZN obce Klenovec č. 2/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce.
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie návrh VZN č. 2/2020 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škol y a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce,

ktoré bolo zverejnené

v zákonom stanov enej lehote na web stránke obce, nakoľko VZN č. 1/2011
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o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škol y
a školských zariadení s o sídlom na území obce Klenovec bolo prijaté v roku
2012 a boli v ňom ešte staré názvy ZŠ a MŠ a taktiež do VZN bolo treba
doplniť Súkromnú základnú umeleckú školu, takže z dôvodu aktualizácie bol
predložený návrh na schválenie VZN č.2/2020.
Dôvodová správa tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať .
Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 209/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
10.Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu
obce Klenovec k 30.6.2020
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie monitorovac iu správu
o plnení programového rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2020, ktorú zobrali
poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 210/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici spolu aj s dôvodovou správou k prerokovani u monitorovacej
správ y o plnení programového rozpočtu obce Klenovec k 30.6.2020.
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11.Prerokovanie návrhu na rozpočtové opatrenie č.4/2020.
Ing. Lojková – predložila poslancom na prerokovanie návrh n a rozpočtové
opatrenie č.4/2020 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Položka
111 003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Úprava
-

513 003 – Bankové úvery dlhodobé
610, 620, 630 – Mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (vlastné
zdroje)
610, 620, 630 – Mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (úverové
zdroje)

55 802,00
+ 55 802,00

-

55 802,00
+ 55 802,00

Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2020 –
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky:
Položka
111 003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Úprava
-

513 003 – Bankové úvery dlhodobé
610, 620, 630 – Mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (vlastné
zdroje)
610, 620, 630 – Mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby (úverové
zdroje)

55 802,00
+ 55 802,00

-

55 802,00
+ 55 802,00

podľa predloženého návrhu?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

10

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 211/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici spolu aj s dôvodovou správou k rozpočtovému
opatreniu č.4/2020.
12.Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Klenovec na 1.polrok 2021.
Lucia Parobeková – predložila poslancom na prerokovanie návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klenovec na 1.polrok 2021.
Mgr. Kaštanová – vyzvala poslancov na doplnenie plánu práce hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2021.
Nakoľko bolo konštatované zo strany poslancov, že prípadné doplnenie plánu
práce je možné urobiť aj počas roka a nikto z poslancov nepripomienkoval
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klenovec na 1.polrok 2021
dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Klenovec na 1.p olrok 2021?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 212/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
13.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klenovec na funkčné
obdobie rokov 2021 -2027.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o končiacom sa funkčnom období
hlavnej kontrolórky obce vo februári 2021, máme povinnosť vyhlásiť voľbu
hlavného kontrolóra a tak bolo pripravené uznesenie na vyhlásenie voľby HK
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obce na funkčné obdobie rokov 2021 -2027, kt oré je pripravené poslancom na
prerokovanie, pripomienkovanie a na následné schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Klenovci musí :
1. v y h l á s i ť
deň konania voľby hlavného kontrolóra, ktorý navrhujeme na 28.1.2021, pričom hlasovanie a
voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v obci
Klenovec spôsobom uvedeným v ustanovení § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. formou
tajného hlasovania,
2. s t a n o v i ť
náležitosti písomnej prihlášky a to:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefonický alebo iný
kontakt pre styk s úradom),
b) súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
c) údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
d) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu termínu pre podanie prihlášky,
3. u r č i ť
podmienky pre kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra nasledovne :
a) ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 6 rokov,
e) rozsah pracovného úväzku 40 % ustanoveného týždenného pracovného času
(t. j. 16 hodín týždenne ),
f) plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c, ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
g) predpokladaný nástup do zamestnania je 1. marca 2021,
h) otváranie obálok by sa uskutočnil dňa 21.1.2021 o 14,00 hod. na obecnom úrade.
Žiadateľ, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto uznesením nebude
uvedený v zozname kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.
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Prihlášku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu:
Obec Klenovec, Námestie Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec, v obálke označenej:
„Voľba

hlavného

kontrolóra

–Neotvárať“

s

adresou

odosielateľa

najneskôr do 14.1.2021 do 15,00 hod.
Po prerokovaní, doplnení návrhu poslancami na vyhlásenie voľby HK obce
Klenovec

na

ďalšie

funkčné

obdobie

a na

základe

skutočnosti,

že

k uvedenému návrhu poslanci nevz niesli žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
obce Klenovec na funkčné obdobie rokov 2021 -2027
podľa hore uvedeného návrhu a na základe pripo mienok
poslancov?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 213/2020 , ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
14.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy a školských zariadení v školskom roku 2019/2020.
Mgr. Ľubomíra

Vančíková – predložila poslancom obsiahnu Správu

o výchovno-vzdelávacej
a školských zariadení

činnosti,

jej

výsledkoch

a podmienkach

škol y

v školskom roku 201 9/2020, ktorá je spracovaná

písomne a tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Figuli – mal dotaz, kedy bude otvorený 2. stupeň.
Mgr. Ďuriš – mal dotaz ohľadom on line hodiny pre fyziku, deti dostali test
a nevedeli.
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Nakoľko

k uvedenému

bodu

programu

poslanci

nevzniesli

žiadne

pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie správ y o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení
v školskom roku 2019/20 podan ej riaditeľkou ZŠ s MŠ Vl.
Mináča v Klenovci Mgr. Ľubomírou Vančíkovou?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu poslanci prijali uznesenie č. 2l4/2020, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
15. Rôzne.
Mgr. Kaštanová - informovala poslancov, že budeme mať zvýšené náklad y
okolo 1000 € na havarijné náklady v budove u Ulického na kúrení a o 1000 €
sa zvýšili náklady pri rekonštrukcii plochy pred COOP Jednotou na Sídlisku,
- informovala o projektovej dokumentácii na výmenu okien a zdroja tepla na
obecnom úrade,
- zvýšili ceny a to zo zákona, ktoré platí obec za bioodpad menšie nádoby zo
0,60 € na 0,85 € a za väčšie nádoby 0,80 € na 1,05 €,
- za uloženie z 20€ na 25 € a začínali sme na 12 €,
- veľké problém y sú s odvážaním a uskladnením TKO
- navrhla odmenu pre 2 poslancov Martina Štefánika a Milana Čajku, ktorí sa
zúčastnili na celoplošnom testovaní,
- radi by sme opravili aj most na Ráztočnom, ide o to, aby sme ho zachovali,
- treba počítať aj s opravou chodníka pri materskej škole (dáme urobiť cenovú
ponuku),
- navrhla poslancom aby sa vyjadrili k

ponuke na odkúpenie stánku na

námestí za 500 € pre obec ( poslanci súhlasili s návrhom),
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- vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k financovaniu rekonštrukcie osvetlenia
Čajko – mal dotaz, či je v tom aj robota.
Mgr. Kaštanová – výmenu svetelných telies by vykonali naši zamestnanci ,
ide len o materiál a kopacie práce, resp.stĺpy osadiť,
- na januárové zas adnutie donesieme cenové ponuky a dohodneme sa z akých
financií to zrealizujeme najlepšie by bolo na jar.
Ištók - mal dotaz, že s kade je ponuka na svietidlá a aká je na ne záruka.
Ing. Trnavský – informoval, že to sú modernejšie svietidlá ako sú prieťahom
obce.
Medzi poslancami nastala diskusi a o kvalite svietidiel a o najvýhodnejšom
spôsobe financovania.
Senior Plus n.o. Rochovce – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
na opatrovanie
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o žiadosti Senior Plus n.o .
Rochovce o poskytnutie finančného príspevku na opatrovanie 3 občanov vo
výške 792 € nakoľko od 1.1.2021 do 31.3.2021 bude zvýšená minimálna mzda
a vysvetlila poslancom spôsob opatrovania a financovanie cez Senior Plus
n.o.
Nakoľko k uvedenej žiadosti pos lanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie poskytnutia finančného príspevku na
opatrovanie na základe žiadosti pre Senior Plus n.o.
Rochovce vo výške 792 € ?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0
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K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 2l5/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Ponuka bankomatu
Mgr. Kaštanová - starostka obce informoval o ponuke na bankomat v obci,
pričom by malo byť aspoň 400 výberov za mesiac, kde nie sú žiadne poplatky
výber a obec by mohla ponúknuť len našu budovu, pričom sme uvažovali
o miestnosti bývalej pokladni v budove kultúrneho domu, ktorá je aj pod
kamerami a je na námestí, ale m y im ne vieme zabezpečiť potrebné počt y
výberov.
Informáciu vzali poslanci na vedomie s tým, že bankomat je v obci potrebný
a budeme žiadateľa kontaktovať.
Budovanie vodovodu 9. mája a ostatných vodovodov v obci
Mgr. Kaštanová – informovala o stanovisku StVS, ž e z dôvodu nedostatku
financií presúvajú výstavbu vodovodu na ul. 9.mája až na rok 2022, hoci obec
má vypracovanú projektovú dokumentáciu a bolo sľúbené, že v roku 2021 ju
už

vybudujú.

Túto

skutočnosť

budeme

ešte

žiadať

o prehodnotenie

a

namietať, pretože výstavbu vodovodu sme mali už dávno sľúbenú ,
- ul. Fučíkovu rieši ešte projektant, lebo je tam problém s pl ynom,
- vyzvala poslancov, aby navrhli, na ktoré ďalšie ulice by sa mali dať podľa
potreby vypracovať projektové dokumentácie , nakoľko asi na budúci rok budú
nejaké výzvy na vybudovanie vodovodov, tak aby sme boli pripravení.
Po prerokovaní poslanci navrhli vypracovať projektovú dokumentáciu ul.
Obrancov mieru a Partizánsku.
Ing. Struhár – pripomienkoval nutnosť rekonštrukcie studní v obci.
Mgr. Kaštanová – rekonštrukcie studní a drevených stánkov sme plánovali
financovať cez MAS Malohont ale začali sme ich opravovať aj z vlastných
zdrojov.
Ing. Trnavský – nakoľko nebolo zrejmé z projektu ako ďaleko bude voda od
pl ynu, tak projektant musí dopracov ať v projekte problematické úseky, ale
nebude to problém.
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GOSUN s.r.o. Námestie slobody 13, Zvolen – žiadosť k zaradeniu
a zriadeniu elokovaného pracoviska Hodejov

Mgr. Kováčová – informovala poslancov o žiadosti GOSUN s.r.o. Námestie
slobody 13, Zvolen k zaradeniu a zriadeniu elokovaného pracoviska Hodejov
ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej škol y, Ul. 9.mája 718, Klenovec
v zm ysle ustanovenia §18 ods.7 písm. l ) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve do siete škôl a školských zariadení
k 1.9.2021.
Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti GOSUN s.r.o. Námestie slobody
13, Zvolen k zaradeniu a zriadeniu elokovaného pracoviska:
EP Hodejov, ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej
školy, Ul. 9.mája 718, Klenovec v zmysle ustanovenia §18
ods.7 písm. l ) zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve do siete škôl a školských
zariadení k 1.9.2021?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 2l6/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 13 503,57 EUR na
riešenie

havarijného

stavu

na

ceste

k domu

smútku

vybudovaním

oporného múru.
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o nutnosti použitia prostriedkov
rezervného fondu vo výške 13 503,57 EUR na riešenie havarijného stavu na
ceste k domu smútku vybudovaním oporného múru.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
vo výške 13 503,57 EUR na riešenie havarijného stavu na ceste
k domu smútku vybudovaním oporného múru?
Prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 2l7/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
ZŠ s MŠ Vl. Mináča v Klenovci – žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 6.000 € na preklenutie časového nesúladu medzi
výplatou mzdy 1 pedagogického asistenta, 1 odborného

zamestnanca, 1

koordinátora a refundáciou mzdy v súlade so Zmluvou o spoluprácu
a Sprievodcom.
Ing. Lojková – predložila poslancom žiadosť ZŠ s MŠ Vl. Mináča v Klenovci
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6.000 € na preklenutie
časového nesúladu medzi výplatou mzdy 1 pedagogického asistenta, 1
odborného

zamestnanca, 1 koordinátora a refundáciou mzdy v súlade so

Zmluvou o spoluprácu a Sprievodcom.
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Nakoľko k uvedenej žiadosti poslanci nevzniesli žiadne pripomienky , dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiados ti ZŠ s MŠ Vl. Mináča v Klenovci
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6.000 € na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy 1
pedagogického asistenta, 1 odborného zamestnanca, 1
koordinátora a refundáciou mzdy v súlade so Zmluvou
o spoluprácu a Sprievodcom?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenej žiadosti poslanci prijali uznesenie č. 2l8/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Odmena hlavnej kontrolórke obce
Mgr. Kaštanová - navrhla vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky obce vyplatiť odmenu 10 %.
Po prerokovaní dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo
výške 10% z miezd vyplatených v roku 2020?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

0

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Štefan Ištók,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,Mgr. Stanislava Zvarová

zdržal sa

1

Ing. Tomáš Figuli
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Ing. Dovalová – navrhla odmenu vo výške 13%
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo
výške 13% z miezd vyplatených v roku 2020?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli, Štefan Ištók,
PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

proti

0

zdržal sa

1

Milan Čajko

K uvedenému poslanci prijali uznesenie č. 2l9/2020 , ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Lucia

Parobeková

–

poďakovala

poslancom

za

odmenu

a požiadala

o zníženie odmeny.
Odmena poslancom obecného zastupiteľstva
Mgr.

Kaštanová

–

navrhla

vyplatenie

od meny

poslancom

obecného

zastupiteľstva a to 50 € netto.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva vo výške 50 € netto?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

7

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, Martin Štefánik,

proti

1

Mgr. Stanislava Zvarová

zdržal sa

2

PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD.,
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K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 220/2020, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
Odmena zástupcovi starostky obce

Mgr. Ďuriš – navrhol vyplatenie odmeny zástupcovi starostky obce .
Štefánik – rezolútne odmietol vyplatenie odmeny a nesúhlasil s návrhom.
Mgr. Kaštanová - navrhla vyplatenie odmeny zástupcovi starostky vo výške
100 € netto.
Nakoľko k uvedenému návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, dala
starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie odmeny zástupcovi starostky obce vo
výške 100 € netto?
prítomní

10

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Martin Štefánik,
Mgr. Stanislava Zvarová

za

9

Richard Bálint, Milan Čajko, Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Dalibor Ďuriš, Ing. Tomáš Figuli,
Štefan Ištók, PhDr. Janka Pohorelská, Ing.Pavel Struhár PhD., Mgr. Stanislava Zvarová

proti

1

Martin Štefánik

zdržal sa

0

K uvedenému návrhu poslanci prijali uznesenie č. 22l/2020 , ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
16. Diskusia
Bálint – mal dotaz ohľadom nákladov na testovanie a či boli obci vyplatené
náklady zo štátu ,
- mal dotaz, či bude môcť otvorená športová hala hlavne pre deti .
Mgr. Kaštanová – informovala, že pracovníci úradu boli pozitívni , aj správca
hal y a keď sa ustáli situácia, keď sa vyriešia všetky objektívne príčiny, nie je
problém len za účasti najviac 6 ľudí, tak ako je stanovené usmernením
hlavného hygienika SR.
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Na záver boli ešte raz predsed om návrhovej komisie prečítané všetky
uznesenia,

ktoré

boli

na

dnešnom

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva

schválené.
Mgr. Vančíková – poďakovala poslancom za spoluprácu počas celého roka
a zaželala pekné sviatky.
Po ich odkontrolovaní starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová pripomenula, že
sa stretneme na zasadnu tí obecného zastupiteľstva 28.1.2021, poďakovala
poslancom za účasť

na zasadnutí obecného zastupiteľstva , aj napriek tomu,

že je to rizikové, popriala všetkým hlavne dobré zdravie, zaželala, aby nikto
neochorel, poďakovala Janke Pohorelskej

za Mikuláša,

poďakovala za

celoročnú spoluprácu, za schválenie rozpočtu, za plodné diskusné príspevky
pre

prospech

obce

a jej

občanov,

popriala

príjemné

prežitie

sviatkov

v komornom prostredí a zaželala, aby už nemuseli bojovať s takými vírusmi,
ako sú teraz a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Janka Pohorelská
Martin Štefánik
Zapisovateľka:
Mgr. Ružena Kováčová
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