Z Á P I S N I C A Č. 13
Obecného zastupiteľstva obce K l e n o v e c
konaného dňa 28. 7. 2016
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Zápisnica

číslo

13

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klenovec
konaného dňa 28. 7. 2016
Prítomní: -

8 poslancov obecného zastupiteľstva – viď prezenčná listina
ospravedlnení: Mgr. Dalibor Ďuriš, JUDr. Pavel Struhár,
Mgr. Stanislava Zvarová.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné, nakoľko na zasadnutí je prítomných 6
poslancov obecného zastupiteľstva.
Následne oboznámila prítomných s návrhom programu
nasledovný :

zasadnutia, ktorý je

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecné ho zastupiteľstva.
Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
7. Interpelácia poslancov.
8. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o
podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce
Klenovec (www.klenovec.sk).
Predkladá: Martin Štefánik
9. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o odpadoch
(www.klenovec.sk)
Predkladá: Ing. Mário Trnavský
10. Prerokovanie a schválenie Zásad poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov (www.klenovec.sk)
Predkladá : Ing. Edita Bartová
11. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce .
Predkladá : Ing. Viktória Majerová
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Predkladá: Ing. Mário Trnavský
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesení.
16. Záver.

2.Schválenie návrhu programu zasadnutia.
Následne starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu programu.
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa PhDr. Katarína
Zamborová.

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

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený uznesením č. 283/2016,
ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
3. Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci

Mgr. Eva

Brndiarová , Mgr. Janka Pohorelská a Milan Čajko.
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

7

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

za

7

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

proti

0

zdržal sa

0

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 284/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
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4. Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila poslancov Richarda Bálinta a Ing.
Editu Bartovú.
Určených overovateľov vzali poslanci na vedomie a k uvedenému bodu programu
prijali uznesenie č. 285/2016, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici.
5. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce konštatovala, že na minulom zasadnutí boli prijaté okrem iného:
-

uzn. č. 256/2016 ohľadom využitia časti re zervného fondu na rôzne aktivity
v obci o ktorých budem informovať,

-

uzn.č.273/2016 rekonštrukcia MŠ

-

uzn. č.274/2016 10% grantový program,

-

uzn. č.276/2016 bolo schválené založenie Obecného podniku,

-

uzn. č. 279 a 280/2016 bolo schválené vyplatenie faktúr firme AMS Profit,

Informáciu

o kontrole

uznesení

prijatých

na

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali

minulom

zasadnutí

obecného

uznesenie č. 286/2016, 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 to je od 24.5.:
-

25.5.sme prijali študentov pražskej univerzity, ktorí v obci robia výskum,

-

27.5. sa na námestí uskutočnilo kladenie vencov pri príležitosti ukončenia 2.
sv. vojny pod názvom „Duchovne po stopá ch SNP“ za účasti asi 100-ky
vojakov a dobrovoľníkov, čo bolo zverejnené na stránke obce,

-

1.6. bolo ohľadom ďalšej spolupráce zorganizované stretnutie so zástupcami
Matice slovenskej,

-

4.6. bola tradične usporiadaná akcia „Cesta rozprávkovým lesom“ pri
príležitosti MDD, za aktívnej účasti niektorých poslancov,
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-

14.6.sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami firmy STEFE s.r.o.
ohľadom opravy materskej školy,

-

14.6. bola s riaditeľom základnej školy a riaditeľkou materskej školy
prediskutovaná otázka prípravy a zabezpečenia nového školského roka už
ako spojenej školy,

-

15.6. sa v Rim. Sobote uskutočnilo pracovné stretnutie s dr. Balogom
ohľadom odkúpenia časti pozemku Jednoty pri starom kultúrnom dome,

-

15.6. boli na pôde obecného úradu prijaté dievčatá folk lórneho súboru
Zornička, ktoré získali Zlatú Vidiečanovu Habovku v celoštátnej súťaži,

-

23.6. bolo uskutočnené pracovné stretnutie so zástupcom splnomocnenca
vlády pre rómske komunity Mgr. Kováčom,

-

23.6. sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so zástupcami firmy STEFE ohľadom
rekonštrukcie materskej školy,

-

23.6. boli prijatí vedením obce žiaci a učitelia z Horní Břízy,

-

24.6. sa starostka

obce zúčastnila na zasadnutí vlády SR v Rimavskej

Sobote,
-

24.-26.6. bol zorganizovaný 38. ročník GMFS -Klenovská rontouka,

-

27.6. vedenie obce prijalo zástupcov z družobného francúzskeho Villeneuve
de Suryon,

-

27.6.

sa

starostka

obce

zúčastnila

na

zasadnutí

Rady

ZMOGaM -u

v Lenártovciach,
-

28.6. bola na pracovnom stretnutí prerokovávaná rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci,

-

29.6. bola v obradnej sieni obce zorganizovaná rozlúčka predškolákov
v materskou školou a to aj za účasti rodičov,

-

30.6. sa starostka obce zúčastnila súdneho konania ohľadom občana našej
obce,

-

12.7.boli so zástupcami Slovenskej sporiteľne prerokované podmienky
úveru,

-

12.7. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom prípravy osláv 72 .výročia
SNP,

-

13.7. s Mgr. Zvarovou bol na pracovnom stretnutí prerokovaný projekt
Muzičky a Malí tanečníci,
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-

14.7. so zástupcom firmy Antik bola prediskutovaná otázka internetu
a televízie v obci,

-

16.7. bol zorganizovaný Memoriál Pavla Slatinského,

-

18.7. v obradnej sieni obce boli prijatí

účastníci projektu Muzičky a Malí

muzikanti,
-

19.7. sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom verejného obstarávania
elektriky, nakoľko nám končia z mluvy,

-

20.7 v Lehote nad Rimavicou zasadal Mikroregión Sinec -Kokavsko,

-

22.7. sa v kultúrnom dome uskutočnil záverečný koncert účastníkov projektu
Muzičky a Malí muzikanti,

-

23.7. sa na viacúčelovom ihrisku uskutočnil nohejbalový turnaj,

-

25.7. sa vedenie obce stretlo na pracovnom stretnutí s podnikateľom Jánom
Ulickým,

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila poslankyňa Ing. Štefánia
Dovalová.
Okrem spomínaných činností a aktivít, obecný úrad zabezpečil:
-

opravu operného múru na ul. Partizánskej,

-

opravili sa schody do Gondášky,

-

vybudovalo sa detské ihrisko na sídlisku,

-

zrealizovalo sa parkovisko na ul.Malinovského

realizuje sa
-

projekt „oddychová zóna“ na námestí,

-

parkoviská – spevnené plochy na ul. SNP,

-

klzisko na sídlisku,

-

namontovanie plošiny do lekárne,

pripravuje sa :
-

oprava chodníka od základnej školy v smere na Majer a od zdravotného
strediska po modlitebňu BJB,

-

projekt na Komunitné centrum , t.j. oprava starého kultúrneho domu,

pripravený je:
-

projekt na rekonštrukciu materskej školy,
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zrealizoval sa :
-

38. ročník GMFS – Klenovská rontouka,

-

zakúpil sa traktor spolu s príslušným zariadením,

-

namontovali sa hlavice na športovú halu,

-

obec ukončila rozvoz obedov pre hotel Vepor.

Ďalej starostka obce informovala poslancov o skutočnosti, že firma STEFE nám
ponúkli nevýhodný úrok na rekonštrukciu materskej školy a my už máme
pripravený aj projekt na jej rekonštrukciu. SLSP nám ponúkla omnoho výhodnejší
úrok a potom by sme sa mohli zapojiť do výzvy, ešte sa k tejto otázke vrátime
v bode rôzne.
Správu

o činnosti

obecného

úradu

od

posledného

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie a prijali uznesenie č. 287/2016, ktoré
tvorí prílohu k tejto zápisnici.
7. Interpelácia poslancov.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz ohľadom čoho sa týkalo stretnutie s o zástupcom
splnomocnenca vlády pre rómske komunity Mgr Kováčom,
-

a ohľadom stretnutia so zástupcom firmy Antik.

Mgr. Kaštanová – my patríme medzi 150 obci, ktoré sa môžu zapájať do projektov
ohľadom marginalizovaných skupín a treba vypĺňať rôzne dotazníky, ale teraz ani
nejde o komunitné centrum, ale o komunitných pracovníkov a terénnych sociálnych
pracovníkov, na čo sa pripravuje projekt, pričom obec by ich mala mať asi 8 a mali
by byť na 7 rokov, čo je celkom dobrá pracovná príležitosť a my sme sa zaviazali aj
tým, že sme mali aj asistentov v školách.

Mgr. Kaštanová – informovala o výsledkoch pracovného stretnutia kde podľa
vyjadrenia zástupcu firmy Antik, ak by sa našiel bod, z ktorého by bolo vidno na Ul
Klokočovu

v Hnúšti,

vedeli

by

to,

čo

prezentovali

na

zasadnutí

obecného

zastupiteľstva zrealizovať do 3-4 týždňov,
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-

podľa našich zistení takýto bod je asi len z veže kostola, ale s takýmto riešením
by asi cirkev nesúhlasila,

-

sú naviazaní na podpisy zmlúv s elektrikármi,

-

sme s nimi v kontakte, pretože treba niečo robiť s internetom a s televíziou.

Bálint – upozornil, že nie je zastupiteľstvom schválený cenník za užívanie
viacúčelového ihriska na ul Sládkovičovej,
-

nie je fér, aby platili všetci za používanie ihriska napr. keď prídu 12 hrať futbal
a na ploche sú len 10,ide o to, že tí ľudia sa na ploche striedajú, podobne ako
pri tenise,

-

pán Parobek tiež nevie ako má reagovať, že keď prídu deti na detské ihrisko
bez rodičov,

Mgr. Kaštanová – pán Parobek nie je zodpovedný za deti na detskom ihrisku, on je
zodpovedný za otvorenie resp. zatvorenie ihriska,
-

za ihrisko zaplatia len tí, čo hrajú na ihrisku,

-

na detskom ihrisku je písomné upozornenie, že za deti sú zodpovední rodičia,

-

detské ihrisko nie je s dozorom cudzej osoby,

-

upozorniť rodičov môže,

-

cenník na viacúčelové ihrisko môžete podať v rôznom ako poslanecký návrh,

-

na detskom ihrisku sa na jeseň sa bude robiť dopadová plocha,

Nakoľko viac pripomienok poslanci nemali, starostka ukončila bod interpelácie
poslancov.
8. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zviera t na
území obce Klenovec (www.klenovec.sk).

Štefánik – konštatoval, že už na minulom zasadnutí o becného zastupiteľstva bol
predložený pôvodný návrh

Všeobecne záväzného

podmienkach chovu a držania domácich a

nariadenia č. 2/2016 o

úžitkových zvierat na území obce
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Klenovec, ktorý bol zverejnený na web stránke obce v zákonom stanovenej lehote
a tak sa s ním mohli poslanci a verejnosť oboznámiť ešte pred schválením s tým, že
všetky pripomienky a podnety môžu byť doručené osobne, resp. e-mailom, aby
mohli

byť

zapracované

do návrhu

VZN ,

avšak do

dnešného dňa žiadne

pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov neboli doručené,
-

upozornil, že nie je problém pripomienky zakomponovať do návrhu.

Ing. Bartová – mala pripomienku v §4 ods.4 písm. b ohľadom držania 3 a viac
psov.
Čajko – mal dotaz ohľadom toho, či sa berú do úvahy aj ústne pripomienky,
-

týmto VZN obmedzujeme chov,

-

ak je potrebný písomný súhlas susedov s overeným podpisom, konáme nad
rámec zákona,

-

navrhol prerokovať návrh VZN v komisii životného prostredia.

Nastala polemika ohľadom vzdialenosti chovania zvierat od obydlí, a ďalších
pripomienok, aby sme nekonali nad rámec zákona.
Mgr. Kaštanová – žiadala poslancov, aby navštevovali úradnú tabuľu na web
stránke obce, kde sú zverejnené všetky návrhy, ktoré treba schváliť a aby ich
pripomienkovali pred zasadnutím zastupiteľstva, nie priamo na zasadnutí,
-

upozornila poslancov, aby na zasadnutí komisie pripomienkovali návrh VZN,
aby sa už jeho schválenie nepresúvalo do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva.

Na záver bolo dohodnuté, že návrh VZN bude prerokovaný v komisii ŽP.

8. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce (www.klenovec.sk )
Ing. Trnavský- predložil poslancom dôvodovú správu a informoval o návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
úradnej tabuli na web stránke obce

Klenovec, ktorý bol zverejnený na

v zákonom stanovenej lehote a tak sa s ním

mohli poslanci a verejnosť oboznámiť ešte pred schválením,
-

VZN malo byť schválené ešte v 6/2016 a pravdepodobne bude ešte
aktualizované,
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Čajko – pripomienkoval §11 návrhu VZN,
-

konštatoval, že našiel pozemok (pod roľníckym družstvom), ktorý by ako
jediný vyhovoval ako zberný dvor,

Ing. Trnavský -

informoval o výkupe jedlých olejov, o jednaní s firmami, ktoré

zabezpečujú odvoz komunálnych odpadov.
Mgr. Pohorelská – mala dotaz na kovový odpad.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že my budeme musieť vybudovať zberný dvor,
všetko je len dočasné riešenie,
-

VZN je pracovný materiál,

-

nakladanie s odpadmi je komplikovaná záležitosť , ktorá sa ešte aj
legislatívne dopracováva.

Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie V ZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obc e ?
prítomní
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Richard Bálint, Ing.Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu bolo prijaté uznesenie číslo 288/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.
10. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 4/2016 - zásady poskytovania
príspevku na stravovanie pre dôchodcov (www.klenovec.sk)

Ing. Bartová – predložila poslancom dôvodovú správu a informovala o návrhu
VZN č. 4/2016 t.j. zásady poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov,
ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli web stránke obce

v zákonom stanovenej

lehote a tak sa s nimi mohli poslanci a verejnosť oboznámiť ešte pred schválením.
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PhDr. Zamborová – konštatovala, že Zásady prešli pripomien kovým konaním
v sociálnej komisii,
-

pripomienkovala, že príspevok je od 0,01 do 0,40 €

Mgr. Kaštanová – informovala poslancov, že suma sa môže meniť v závislosti od
rozpočtu obce.
Po prerokovaní a na základe skutočnosti, že poslanci nemali k predloženému návrhu
žiadne pripomienky, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie VZN č. 4/2016 - zásad poskytovania príspevku
na stravovanie pre dôchodcov ?
prítomní
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Richard Bálint, Ing.Edita Bartová, Mgr. Eva Brndiarová, Milan Čajko,
Ing. Štefánia Dovalová, Mgr. Janka Pohorelská, Martin Štefánik, PhDr. Katarína Zamborová

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému bodu programu bolo prijaté uznesenie číslo 289/2016, ktoré tvorí
prílohu k tejto zápisnici.

11. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce .
Ing. Majerová - konštatovala, že na minulom zasadnutí bolo spomínané poslancom
o možnosti použitia prostriedkov rezervného fondu na úhradu faktúr pre
spoločnosť:
- AMS Profit, s. r. o. Partizánske za zmenu dispozície na stavbe športovej haly na
základe pripomienky RÚVZ Rimavská Sobota v sume 1 349,35 €,
-AMS Profit, s. r. o. Partizánske za podložku pod podlahu v športovej hale

vo

výške 4 999,62 zníženú o sumu za faktúru vystavenú za dodanie a montáž
odvetrávacích hlavíc vo výške 3 172,40 €,
- nakoľko nemáme v rozpočte finančné prostriedky na športovú halu, predkladáme
poslancom takéto riešenie,
-sú to prostriedky o ktorých sme hovorili na minulom zasadnutí zastupiteľstva.
Mgr. Kaštanová – nevieme ešte ako bude do konca roka,
-

budeme sa ešte dohadovať s Valachom ohľadom 22 tis. €,
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-

do 2 tis. € môžem presunúť bez súhlasu poslancov a to bolo na traktor,

-

v hale bude treba ešte nakresliť čiary, osadiť stĺpiky.

Bálint – mal dotaz, či nebolo aj na multifunkčné ihrisko plánovaných viac peňazí.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu na
úhradu faktúr pre spoločnosť:
- AMS Profit, s. r. o. Partizánske za zmenu dispozície na stavbe športo vej haly
na základe pripomienky RÚVZ Rimavská Sobota v sume 1 349,35 €,
-AMS Profit, s. r. o. Partizánske za podložku pod podlahu v športovej hale vo
výške 4 999,62 zníženú o sumu za faktúru vystavenú za dodanie a montáž
odvetrávacích hlavíc vo výške 3 172,40 € ?

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 290/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
12. Prerokovanie žiadostí občanov a organizácií.
Lichanec Miroslav, Klenovec, 1.mája 606 – žiadosť o ukončenie nájmu
Ing. Trnavský – informoval poslancov o žiadosti Miroslava Lichanca, bytom
Klenovec, ul. 1.mája 606 o ukončenie nájmu

v priestoroch budovy so súp. číslom

131- t.j. požiarna zbrojnica podľa nájomnej zmluvy zo dňa 19.9.2012, kde
prevádzkoval stávkovú kanceláriu, k 31.7.2016, nakoľko sa presťahoval do priestorov
k Vývlekovcom.
Nakoľko poslanci nemali k predloženej žiadosti žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
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Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Miroslava Lichanca, Klenovec , ul.
l.mája 606 na ukončenie nájmu v priestoroch v budove so súp. číslom
131t.j. požiarna zbrojnica postavenej na parc. reg.CKN číslo 676
podľa nájomnej zmluvy zo dňa 19.9.2012 ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 291/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Odkúpenie pozemku parcela registra CKN 187/3 o výmere 267m 2 , vedená na
LV-576 ako zastavané plochy a nádvoria od vlastníka pod B1 Jednota,
spotrebné družstvo Rimavská Sobota v spoluvlastníckom podiele 1/2
Ing. Trnavský – informoval poslancov, že dňa 28.6.2016 bola podpísaná zmluva na
odkúpenie pozemku medzi Obcou Klenovec parcela registra CKN 187/3 o výmere
267m 2 , vedená na LV-576 ako zastavané plochy a nádvoria, od vlastníka pod B1
Jednota, spotrebné družstvo Rimavská Sobota IČO: 00 169 013 v spoluvlastníckom
podiele ½, za dohodnutú celkovú cenu 100. -€, nakoľko sa jedná o pozemok, kde je
starý kultúrny dom (časť, ktorú mal v prenájme Pavel Farkaš so svojim OZ),
pričom ½ vlastníme my ako obec a ½ vlastní Jednota SD Rim. Sobota a oni nás
oslovili s tým, či by sme týchto 267 m 2 od nich neodkúpili.
Z katastra nehnuteľnosti nám teraz prišlo prerušenie konania, lebo chýba súhlas
a uznesenie obecného zastupiteľstva.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je schválenie odkúpenia pozemku parcela registra CKN 187/3
o výmere 267m 2 , vedená na LV-576 ako zastavané plochy
a nádvoria, od vlastníka pod B1 Jednota, spotrebné družstvo
Rimavská Sobota IČO: 00 169 013 v spoluvlastníckom podiele ½, za
celkovú cenu 100.-€ ?
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prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 292/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Ján Ulický - Fantastic žiadosť na organizovanie diskoték od 1. augusta 2016
Ing. Majerová – informovala poslancov o žiadosti Jána Ulického - Fantastic na
organizovanie diskoték od 1. augusta 2016 a to lx mesačne, s tým, že do pokladne
zaplatí 50 €,
-

súčasne informovala o podmienkach zmluvy, na základe ktorej môže žiadateľ
organizovať diskotéky.

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že nadviazali sme na zmluvu medzi obcou
Klenovec a pánom Randisom,
-

a treba aj mladým vyjsť v ústrety, aby sa mali kde zabaviť.

Bálint – pripomienkoval zálohu 100 € na zabezpečenie poriadku verejných
priestranstiev.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že táto podmienka stále platí.
Nakoľko poslanci nemali k predloženej žiadosti žiadne pripomienky,

a bolo

konštatované, že mladí sa musia tiež zabaviť, dala starostka obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie žiadosti Jána Ulického - Fantastic na
organizovanie diskoték od 1. augusta 2016 za podmienok určených
v zmluve ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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K prejednávanej žiadosti bolo prijaté uznesenie číslo 293/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
13. Rôzne
Komunitný plán sociálnych služieb obce Klenovec na obdobie rokov 2016-2020
Mgr. Píš – predložil poslancom dôvodovú správu a návrh Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Klenovec na obdobie rokov 2016-2020, ktorý bol
prerokovaný aj v komisii sociálnej a bol zverejnený na úradnej tabuli web stránke
v zákonom stanovenej lehote a tak sa s ním mohli poslanci a verejnosť

obce

oboznámiť ešte pred schválením.
Mgr. Kaštanová – konštatovala, že v septembri k výzve sa musí doložiť aj uznesenie
o schválení Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2016-2020.
PhDr. Zamborová – mala pripomienku k aktualizácii údajov ohľadom DS a DSS a
Útulku v Klenovci,
-

a mala sa vytvoriť pracovná skupina k jednotlivým oblastiam.

Mgr.

Kaštanová

–

opakovane

vyzvala

poslancov,

aby

svoje

pripomienky

k zverejneným návrhom na úradnej tabuli obce zasielali pracovníkom e -mailom, aby
tieto dokumenty boli predkladané obecnému zastupiteľstvu už s pripomienkami.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala star ostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
na obdobie rokov 2016-2020 ?

prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 294/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
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Príloha č. 2 k VZN č. 5/2011- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Klenovec
Štefánik – predložil poslancom návrh prílohy č. 2 k VZN č. 5/2011 k Zásadám
hospodárenia

a

nakladania

s

majetkom

obce

Klenovec ,

ktorá

absentovala

k predmetnému VZN č.5/2011,
-

jednotlivé finančné čiastky za nájmy za užívanie obecných pozemkov sú
minimálne.

Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala s tarostka
obce hlasovať.
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 295/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Pavel Jakabšic, Klenovec, Sládkovičova – podnet na okresnú prokuratúru
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o podnete, ktorú podal náš občan pán Pavel
Jakabšic, bytom Klenovec, ul. Sládkovičova na okresnú prokuratúru, ohľadom
uznesenia č.236/2016, ktorým sa mu neodpredal. Záver okresného prokurátora bol
taký, že podnet ako nedôvodný zamietol, nakoľko nebol zo strany obce porušený
žiadny právny predpis.
Prijatie návratných zdrojov financovania od Slovenskej sporiteľne, a. s. na
rekonštrukciu budovy materskej školy vo výške 60.000 € na dobu 5 rokov
Mgr. Kaštanová – informovala poslancov o tom, že je nutné si vziať na rekonštrukciu
materskej školy úver, nakoľko firma STEFFE nám ponúkla nevýhodný úver.
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Ing, Majerová – podrobne informovala o ponukách poplatkov a podmienkach prijatia
návratných zdrojov financovania od jednotlivých finančných inštitúcií a to, VÚB,
Prima banky a SPSP, ktorej podmienky pre vzatie úveru sú najvýhodnejšie.
Mgr. Kaštanová – vieme, že v materskej škole budú len 3 triedy a treba nám v nej
vymeniť okná a postupne sa vyreguluje aj vykurovacia sústava, treba vymeniť aj
nejaké radiátory.
Bálint – podporil myšlienku zobrať úver.
Čajko – mal dotaz ohľadom rovnej strechy na budove, ktorá by sa mala tiež zošikmiť,
aby bola jednotná.
Parobeková – hlavná kontrolórka informovala poslancov o svojom podpornom
stanovisku k prijatiu návratných zdrojov financovania od Slov enskej sporiteľni.
Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie prijatie návratných zdrojov financovania od
Slovenskej sporiteľne, a. s. na rekonštrukciu budovy materskej
školy vo výške 60.000 € na dobu 5 rokov ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0

K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 296/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.
Mgr. Kaštanová – stala

sa nepríjemná vec, že po vyhlásení úmrtia začalo hrať

v miestnom rozhlase Rádio Expres, ktoré hralo na infokanáli, ktoré som teraz dala
vypnúť, nikto to nespravil úmyselne, ale nebol prijatý kód a nastala táto nepríjemnosť,
-

pri akýchkoľvek problémoch treba volať na moje telefónne číslo, alebo na
hociktorého pracovníka,

-

ak sa niečo stane, treba nám hneď dať vedieť,

-

máme zvyk, že keď je zber elektroodpadu, môžu občania doniesť nepotrebné
elektrické veci určené do zberu ku kotolni, toto povolenie bolo jednorázové,
ale teraz je pri kotolni ďalšie smetisko a už ani elektrikár nemá prístup
k elektrickým hodinám,
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-

odpad sa nesmie nosiť ku kotolni, je tam zákaz kladenia odpadov,

-

robí sa zber na jar a na jeseň do veľkokapacitných kontajnérov a treba takého
usmernenia rešpektovať, pretože po odvoze firmou, my už nemáme tento odpad
kde odpratať.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na Ul. Sládkovičovej
Bálint – podal poslanecký návrh ohľadom vyberania poplatkov na multifunkčnom
ihrisku na Sídlisku a to 1 € pre dospelého, 0,50 € pre deti a študentov a pri osvetlení
1 € za každú načatú hodinu.
-

tenisová sieť je v zlom stave

-

pripomienkoval vydávanie dokladu za zaplatenie za užívanie ihriska,

-

pripomienkoval doloženie lavičiek z kúpaliska a zakúpenie suchého WC,

-

poďakoval za zorganizovanie a podporu nohejbalového turnaja.

Štefánik – upresnil výšku poplatkov za užívanie ihriska.
-

o 2 roky bude treba urobiť znovu údržbu na ihrisku, dosypať piesok,

-

každý má svoj názor na platenie, ale treba zabezpečiť priebežne aj údržbu

-

prečítal Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na Ul. Sládkovičovej ,
ktorý je potrebné zverejniť na stránke obce.

Mgr. Kaštanová – na ihrisku sú neustále náklady, či už na plat správcu, kupujú sa
siete, lopty, teraz sa kúpila metla za 180 €, ono sa to nezdá, ale náklady sú stále,
-

vedľajšie ihriská nie sú spoplatnené,

-

bola natretá aj bunka na ihrisku.

Nakoľko poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dala starostka
obce hlasovať.
Hlasovanie: Kto je za schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného
ihriska na Ul. Sládkovičovej aj s cenníkom ?
prítomní

8

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

za

8

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

proti

0

zdržal sa

0
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K prejednávanému návrhu bolo prijaté uznesenie číslo 297/2016, ktoré tvorí prílohu
k tejto zápisnici.

Diskusia
Mgr. Brndiarová – pripomienkovala poplatky za cintorínske služby, ktoré sú za
vykonávané služby pomerne nízke,
-

vďaka pracovníkom na aktivačných prácach je poriadok v cintoríne,

-

treba upozorniť PURSTAV na vykosenie pozemku pri bytovke na ul.
Malinovského,

Mgr. Kaštanová – konštatovala, že v podstate je to 0,70 € na rok a túto otázku treba
prerokovať predovšetkým v komisiách,
-

informovala o asfaltovaní miestnych komunikácií,

-

informovala o oddychovej zóne pri modlitebni BJB,

Čajko – treba špecifikovať za poplatok za klasický štandardný hrobové mie sto
a niektorí majú zabraté aj niekoľko miest, a takýto nech si za takéto miesto priplatia
-

poďakoval za pomoc zamestnancom obce pri zabezpečení stravy pri cvičení
zborov HaZZ, ktoré sa uskutočnilo v Skorušine, kde bola preverená súčinnosť
zložiek.

Mgr. Kaštanová – cintorín je vďaka poslancovi Čajkovi, Mgr. Píšovi, Mgr .
Brndiarovej v elektronickej podobe spracovaný a je prehľadný.
Bálint – aktivační zamestnanci by mali byť viditeľní a mali by nosiť reflexné vesty,
-

mal dotaz ohľadom pozemku pri Stupách,

Mgr. Píš – špecifikoval zamýšľané aktivity v Oddychovej zóne,
-

pripomienkoval posunutie dreveného domčeka,

Čajko – informoval o zasadnutí stavebnej komisie a komisia doporučuje túto drevenú
stavbu posunúť.
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Na záver boli ešte raz prečítané všetky uznesenia, ktoré boli na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva prijaté.
Starostka obce Mgr. Zlata Kaštanová poďakovala všetkým prítomným na aktívnu
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončila.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Richard Bálint
Ing. Edita Bartová

Zapísala:
Mgr. Ružena Kováčová
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